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Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 
2022:4) 
Statskontoret tillstyrker förslagen i departementspromemorian. Förslagen ligger i 

linje med de synpunkter som vi framförde i remissvaret på betänkandet Framtidens 

teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14). Vi pekade där bland annat på vikten av 

ett tydligt lagstöd för kommunernas användning av välfärdsteknik, och på behovet 

av kompletterande föreskrifter när det gäller formerna för övervakning och skyddet 

av den enskildes personliga integritet (dnr 2020/76-4).  

Kommunernas rätt att använda digital teknik 

Statskontoret konstaterade i rapporten Vision e-hälsa 2025 – ett försök att styra 

genom samverkan (2021:17) att oklara juridiska förutsättningar ofta utgör ett 

hinder för regeringens ambitioner att öka takten i e-hälsoarbetet. Det föreslagna 

tillägget i socialtjänstlagen (2001:453) gör det tydligt att kommunerna får använda 

digital teknik i äldreomsorgen, och under vilka förutsättningar tekniken får 

användas. Vi instämmer i Regeringskansliets bedömning att regleringen bör vara 

teknikneutral mot bakgrund av den snabba digitala utvecklingen.  

En förutsättning för att införa digital teknik hos en omsorgstagare är att hen har 

egen beslutsförmåga, det vill säga frivilligt ansöker om och går med på att tekniken 

används. Äldre som inte har sådan förmåga kan vara i minst lika stort behov av 

välfärdsteknik för sin trygghet. Vi är därför positiva till att Regeringskansliet i 

särskild ordning bereder författningsförslag som kan göra det möjligt även för 

denna grupp att dra nytta av tekniken. 

Åtgärder för dataskydd och informationssäkerhet 

Genom de föreslagna ändringarna i lagen (2001:454) om behandling av person-

uppgifter i socialtjänsten framgår vad som krävs av omsorgsgivaren vad gäller 

dataskydd och informationssäkerhet. Vi instämmer i Regeringskansliets bedömning 

att det är en fördel att reglera detta i lag. Kraven blir på så sätt utförarneutrala, det 
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vill säga desamma för offentliga och privata utförare inom bland annat äldre-

omsorgen. 

  

Vikarierande enhetschef Hanna André har beslutat i detta ärende. Utredare Annika 

Gustafsson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. 

 

 

Hanna André 

 

 

   Annika Gustafsson 
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