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Yttrande avseende Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4) 

dnr:S2022/01403 

Sammanfattning  

Uddevalla kommun ställer sig positiv att möjligheterna för användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen tydliggörs och instämmer således till lagförslaget, 

men med vissa synpunkter. Vi tror att promemorian kan bidra till att avdramatisera 

användningen av digital teknik i en positiv riktning. Dock ser vi ett behov av att de 

personer som är under 65 år också inkluderas i lagförslaget. 

Avsnittsvisa kommentarer 

5.1.1 Att använda begreppet kameraövervakning känns förlegat. I de flesta kommuner 

används begreppet digital tillsyn kopplat till insats. Begreppet digital tillsyn förklarar 

mer vad insatsen faktiskt är. 

 

5.1.2 Det bör beaktas att användning av vissa personuppgifter kommer att krävas för att 

bedriva verksamhet och kvalitetssäkra vård och omsorg. Däremot anser vi, liksom vad 

som framgår i promemorian, att användning av personuppgifter ska minimeras och 

enbart användas när det är absolut nödvändigt.   

 

5.1.3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 

läkemedel i hälso- och sjukvården behöver anpassas till användningen av 

läkemedelsrobotar. Det är viktigt och angeläget att detta behandlas skyndsamt för att 

kunna utöka användandet av sådan teknik. 

 

5.2 Det är positivt att man lyfter informationssäkerhet. Det är bra att det tydliggörs och 

att det blir en ambitionshöjning. I nuläget är det dock varierande i Sveriges kommuner 

hur arbetet med dataskydd sker och det kommer kräva ökade resurser för många av 

kommunerna. Vi ser också att det är viktigt att det sker en dialog mellan SKR och 

kommuner för att ha ett tydligt mål samt en gemensam tolkning av regelverk att förhålla 

sig till gällande informationssäkerhet.  
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Avslutande kommentarer 

Samtyckesfrågan är viktig att lyfta även om det framgår att det inte är lagförslagets 

syfte. Att inhämta samtycke från personer som lider av kognitiv svikt kan vara svårt och 

omöjliggöra insats i form av digital teknik som skulle vara till den enskildes bästa.  

Att värna om den personliga integriteten är en viktig del. Med digital teknik får 

kommunerna också möjlighet att bedriva god vård och omsorg och som kan upplevas 

som mindre integritetskränkande än fysiska besök.  
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