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Datum: 20XX-XX-XX 

 

Ärendetyp: Rapport 
 

Behovsanalys för <kommun>  
 

BEHOV 

Inledning 
Vilka behov har brukare, anhöriga, medborgare, politik och verksamhet/ förvaltning för att 
kommunen ska kunna erbjuda trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital 
teknik?  

- Målet är att personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning ska få bättre 
möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö. 

Att göra en behovsanalys kan göras omfattande. Här beskriver vi vad som är en lagom nivå i 
detta arbete. Ni utvecklar och gör mer om ni vill. Gör ni mer så vill vi gärna ta del av 
resultatet och berätta gärna vad ni planerat.  

 

Att göra en behovsanalys 
 

Steg 1. Vilka behov har vi identifierat i SWOT 

Ta vara på resultatet i SWOT:en. När ni arbetet med nuläget så har ni säkert kommit in på 
vilka behov ni har. Gå igenom det som finns under rubrikerna svagheter och hot. Vilka 
behov identifierar ni? Dokumentera under rubrik i tabell. Mall finns på www.vastkom.se 

Identifierade behov x kommun 

Grundläggande 
teknik 

Brukare Personal, 
beslutsfattare 
och 
verksamhet 

Marknad Organisation 
och 
Ekonomi 

Samverkan 
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Steg 2. Fördjupning kring brukare  

Det finns många olika sätt för dialog med brukarna för att ta reda på deras behov. I detta 
arbete använd underlag som redan är gjorda. 

Rapporter finns att ladda ned på www.vastkom.se  

- Lidköping, Rapport eHemtjänst 
- Östersund, sammanfattning, Vad säger brukarna om ny teknik inom vård och 

omsorg 

Identifierar ni nya behov. Fyll på i tabellen. 

 

Steg 3. Söka och inhämta kunskap? 

För att utveckla er bild av behoven så finns mycket information att ta del av. Vi har valt ut 
några rapporter som ni rekommenderas att läsa. Alla rapporter och länkar finns på 
www.vastkom.se 

 

Anders Ekholm mfl hade ansvar för regeringsuppdraget ”Långsiktiga Efterfrågan på 
Välfärdstjänster” (LEV) . 

 https://www.google.se/#q=anders+ekholm&tbm=vid  

 Slutrapport ”Empati och Hightech” 

 Delrapport ”Den ljusnande framtiden är vård” 

Myndigheten för delaktighet, tidigare Handikappinstitutet rapporter från projektet Teknik 
för äldre. 

 http://www.hi.se/publikationer/rapporter/teknik-for-aldre-ii/  

 http://teknikforaldre.se/  

Teknik, informationsöverföring och kommunikation 

 IT Standardisering inom socialtjänsten, eDelegationen 

 Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen, Swedish ICT 

 Socialstyrelsen, Gemensam informationsstruktur  

 http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa 

Inspiration 

 http://www.netdoktor.se/ 

 

Resultat av Socialstyrelsen uppföljning av eHälsa. Här kan ni ta fram er kommuns resultat. 

 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015maj/digitalatrygghetslarmokarm
enintetillrackligtfort 
 

Identifierar ni nya behov. Fyll på i tabellen. 

http://www.vastkom.se/
https://www.google.se/#q=anders+ekholm&tbm=vid
http://www.hi.se/publikationer/rapporter/teknik-for-aldre-ii/
http://teknikforaldre.se/
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa
http://www.netdoktor.se/
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015maj/digitalatrygghetslarmokarmenintetillrackligtfort
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015maj/digitalatrygghetslarmokarmenintetillrackligtfort
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Steg 4. Analysera/ Fundera på 

<De behov som ni har identifierat är dokumenterade i tabellen. Värdera om det är behov 
som behöver tillgodoses för att kommunen ska kunna erbjuda trygghet, service och 
delaktighet i hemmet med digital teknik? Finns det behov som inte är identifierade som 
uppkommer vid förändring. Se bild nedan från Lars Niklasson. Lägg till i tabellen.> 

Tänk på helheten! skriver Lars Niklasson Tänk på att människor, teknik, organisation och 
arbetsuppgifter alltid påverkar varandra. 

 

 

 

 Människa är personal och dess behov av kompetens, stimulans, motivation. Niklasson 
skriver bara om personal men det skulle även kunna vara politik och brukare. 

 Uppgift de arbetsuppgifter som ska utföras 

 Teknik är hjälpmedel som används i arbetet, t.ex. telefoner, IT-system, andra produkter 

 Organisation fördelningen av roller och ansvar i befattningar, grupper, avdelningar 

 

Nu är behovsanalysen klar!  
Resultatet av behovsanalysen tar ni med er till nästa steg som är att värdera och prioritera 
utvecklingsområden. Se Guide SWOT och Prioritera. 
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