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Vägledning 
för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, 

service och delaktighet i hemmet1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 



     

 
Version 1.01 

  

  

                

 2015-05-20  

                   2 (8) 

 

 

   

Innehållsförteckning 
1 Syfte och omfattning .......................................................................................................... 3 

2 Bakgrund ............................................................................................................................ 3 

3 Process för införande av digital teknik ............................................................................... 4 

4 Arbeta fram förslag på en handlingsplan ........................................................................... 5 

4.1 Organisera arbetet i kommunen ................................................................................... 5 

4.2 Analysera ..................................................................................................................... 5 

4.2.1 Nulägesanalys ......................................................................................................... 6 

4.2.2 Behovsanalys .......................................................................................................... 6 

4.2.3 Marknadsanalys ...................................................................................................... 7 

4.2.4 Organisation- och ekonomiskanalys ...................................................................... 7 

4.2.5 Samverkansanalys .................................................................................................. 7 

4.3 Målsättning .................................................................................................................. 7 

4.3.1 Övergripande målsättning ...................................................................................... 7 

4.4 Skapa handlingsplan .................................................................................................... 7 

5 Besluta om handlingsplan .................................................................................................. 8 

 

 

  



     

 
Version 1.01 

  

  

                

 2015-05-20  

                   3 (8) 

1 Syfte och omfattning 
Detta är en översiktlig och generell vägledning för arbetet med införande av välfärdsteknologi 

i hemmet. Syftet med vägledningen är att underlätta för kommunerna i Västra Götalands län 

att planera arbetet med införande av välfärdsteknologi i hemmet.  

Ett förslag på en kommunal handlingsplan ska tas fram i samarbete som kan anpassas till den 

egna kommunen. Genom att ta fram handlingsplan gemensamt finns förutsättningar till 

samarbete för att uppnå målen i handlingsplanen. Se figur 1 Samtrappan. 

Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommunen i den långsiktiga planeringen vid 

införande av välfärdsteknologi i hemmet med möjlighet att samordna sig med andra 

kommuner i Västra Götaland.  

 

2 Bakgrund  
Digital teknik i hemmet är ett nytt sätt för kommunerna att ge vård och omsorg. 

Socialtjänstlagens portalparagraf anger värderingar och mål. 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

 ekonomiska och sociala trygghet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor, 

 aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. 

 

Digital teknik ställer andra krav på personal och organisation inom vård och omsorg till 

exempel teknisk kompetens, säkerhet och tele/data-kommunikation. Andra aspekter är etik 

och integritet för medborgaren. För medarbetaren så påverkas bl.a. arbetssätt och rutiner.  

Digital teknik förutsätter kompetenser och resurser som kanske inte finns i alla kommuner. En 

framgångsfaktor är samverkan, samarbete och kanske även samgående för att kommuner av 

olika storlek ska kunna erbjuda digital teknik i hemmet2. 

I de nationella styrdokumenten som till exempel Strategi för eSamhället och Nationell eHälsa 

– strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg betonas samverkan och 

samarbete som framgångsfaktorer. 

                                                 
2 Många studier har visat att samverkan mellan huvudmän och mellan olika kommunala verksamheter kan 

innebära både bättre verksamhet och resultat samt lägre kostnader. (Socialstyrelsen. Vårdens värde. Vad får vi 

för pengarna i vård och omsorg? Stockholm: Socialstyrelsen; 2002.) 
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Figur 1- Sambruks "Samtrappa" 

 

 

3 Process för införande av digital teknik  
Att införa digital teknik i hemmet är en omfattande förändring som bör få ta tid. Det innebär 

ett nytt sätt att arbeta och det är många parter som är inblandade. Införandet förutsätter 

utbildning, dialog och marknadsföring och bör därför göras i etapper. Arbetet bör utvärderas 

kontinuerligt och revideras vid behov tills organisation och medborgare är trygga i tjänsterna. 

 

Figur 2 Planeringsprocessen 

 

När handlingsplanen är beslutad så startar nästa process, Genomförandeprocessen. 
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Figur 3 Genomförandeprocessen. Se separat vägledning 

4 Arbeta fram förslag på en handlingsplan 
 

4.1 Organisera arbetet i kommunen 

För att genomföra detta på ett bra sätt bör kommunen se över sina förutsättningar för att 

påbörja arbetet. 

Förutsättningar som bör finnas eller etableras: 

 Beslut att kommunen ska medverka i gemensamt arbete med framtagande av förslag 

till handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital 

teknik (Första kvartalet 2014 så beslutade kommunerna att arbeta fram en 

handlingsplan för trygghet, service och delaktighet). 

 En organisation/grupp för styrning av eHälsoarbetet i kommunen. I denna grupp finns 

det representanter från social/omsorgs/omvårdnadsförvaltning, IT och 

telekommunikation samt säkerhetsansvariga i kommunen. Kommunen bör fundera på 

vilka andra kompetenser och funktioner som ska vara med gruppen. 

 Tilldela resurser till projektet. 

 

4.2 Analysera 

I denna del görs en grundläggande kartläggning och analys av kommunens status inom 

eHälsa. Här skapas förutsättningar för det fortsatta arbetet.   
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4.2.1 Nulägesanalys 

Några exempel på områden som behöver belysas 

 Finns nulägesanalys gjort för trygghetslarm, kan de användas för fortsatt arbete? 

o Finns en organisation för digitala trygghetslarm upprättad, kan den fungera för 

annan digital teknik? 

 Hur långt har kommunen kommit i processen ”Trygghet, service och delaktighet i 

hemmet med hjälp av digital teknik”? 

o Finns lokalt antagna handlingsplaner för eHälsa eller liknande område? 

 Möjlighet att använda mobilt bredband, fiber eller annan kommunikationsteknik i 

kommunen? 

 Teknikvana hos brukare och personalen. 

o Identifiera grupper som är ”utestängda” från tekniken t ex äldre, invandrare, ej 

läskunniga 

 Attityder och inställning till digital teknik hos brukare, anhöriga, medarbetare och 

politik.  

 Arbetssätt, processbeskrivningar? 

 Hantering av information 

o Informationssäkerhet? 

o Teknisk tillgänglighet? 

 Samverkan mellan kommuner. Se Samtrappan. 

 Samverkan med region och privata utförare. Se Samtrappan. 

 

4.2.2 Behovsanalys 

Det är bra att göra en behovsanalys i kommunen där en översyn görs av vilka behov 

kommunen har, utifrån framtaget nuläget, med sikte på målet att personer som på grund av 

ålder eller funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö, få stöd till 

egenvård och bättre hälsa samt stöd till ett fortsatt aktivt och socialt liv.3  

 Vilka behov har:  

o Brukarna? 

o Medborgarna?  

o Verksamheten?   

 Hur ser den demografiska utvecklingen ut kortsiktigt och långsiktigt?  

 Ta fram en bild över var medborgare bor som kan vara i behov av digital teknik.  

                                                 
3 Överenskommelse 2014 mål i stycke 4.3.4 
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 Finns det några särskilda krav och förutsättningar för din kommun?  

 Hur driftas och förvaltas eHemtjänst? Finns idag någon eHemtjänst? Vad ingår idag? 

 Vilka kompetensbehov finns? Ex; 

o Personal 

o Ledning 

o Politiker 

 

4.2.3 Marknadsanalys 

Vad finns det för produkter på marknaden och hur fungerar de, vilka behov tillgodoser de. 

Här är ett tips att använda embryo eHälsotjänstekatalogen som finns framtagen. Embryo 

eHälsotjänstekatalogen rekvireras genom eSamordnarna. 

 

4.2.4 Organisation- och ekonomiskanalys 

Handlingsplanen förutsätter en organisation med rätt förutsättningar och ekonomiska 

möjligheter att förnya digitalteknik som har relativ kort livslängd. Hur ser det ut i kommunen? 

Vad gör mest nytta? 

 

4.2.5 Samverkansanalys 

Inom vilka områden ser kommunen att det skulle vara bra att ha stöd eller gemensam 

hantering med andra kommuner? Utgå ifrån Samtrappan i dialogen vilken typ av samverkan 

som kan vara lämplig. Se Samtrappan 

 

4.3 Målsättning 

4.3.1 Övergripande målsättning 

Formulera övergripande målsättning/ar. Målsättningar ska knyta an till pågående 

statliga/nationella initiativ såsom mål för eSamhället, Nationell eHälsostrategi, Digital 

Agenda, VG2020 etc. Målen formuleras så att de kan uppnås, förslagsvis under den tid 

handlingsplanen gäller, 5 år. Målen ska anges som effektmål och vara SMARTa. 

 

 

4.4 Skapa handlingsplan  

En handlingsplan i form av en mall skapas för trygghet, service och delaktighet i hemmet. För 

varje projekt i handlingsplanen finns effektmål, genomförandeperiod, ansvarig organisation 

och finansiering. 
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5 Besluta om handlingsplan 
 

1. SSVIT godkänner förslag till handlingsplan.  

2. VästKoms styrelse tar beslut om att rekommendera VGK att anta förslag till 

handlingsplanen 

3. Kommunerna antar den föreslagna handlingsplanen för trygghet service och 

delaktighet.  

Kommunen kan välja att anta den rekommendera handlingsplanen med eller utan lokala 

avvikelser i lämplig nämnd.  


