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”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för 

en person som har eller löper förhöjd risk att få en 

funktionsnedsättning.”

Definition - välfärdsteknik

Sängsensor för tillsyn och 
förståelse för sömnmönsterDigital signering Elektronisk dosett

GPS-larm



InnoCare - ett EU projekt

Finansiering: EU medel och Myndigheten för Delaktighet

Projekttid: november 2011 till april 2014

Samarbetspartner: Estland, Lettland



Syfte

• Kartläggning av produkter

• Mäta teknikmognad

• Upplevd trygghet

• Kostnadsanalys

• Ett års test 

• Kontinuerliga intervjuer, enkäter Resultat

Både kund & anhöriga tryggare

Personalen positiv t.ex. "känslan av inte väcka"

Kund fick "sova ut", var piggare på morgonen

Viktigt med användarvänliga och okomplicerade 

produkter och tjänster



Mobila trygghetslarm

”Jag vågade gå ut och 

kände mig trygg och visste 

att jag skulle få hjälp om 

något skulle hända”



Trygghetskamera

”Äntligen kunde jag sova hela natten 

utan att bli väckt, jag var utvilad och 

pigg när jag vaknade”



Påminnelsesystem för hemmet

” Ger ökat självförtroende när man känner att man klarar 

av vardagslivet”





Vad händer i Nacka nu?

Upphandling av välfärdstekniktjänster

Införande av e-Hemtjänst



Välfärdstekniktjänster för personer boende i ordinärt boende. 

Uppkoppling.

Tjänsteplattform för välfärdsteknik.

Vad upphandlas?



Digital fjärrtillsyn som möjliggör en trygghetsbevarande tjänst i 

form av avvikelsemonitorering.

Digitala larm med positioneringsfunktion, trygghetszon och 

tvåvägskommunikation som kan användas utanför hemmet.

Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem i och 

utanför hemmet (där personen befinner sig).

De tjänster som initialt ska införas består av tre delar



eHemtjänst

Behov

Säkerhet

Valfrihet

Design



Trygghet

Delaktighet

Självständighet

Aktivitet

Behov

Tjänsten ska ge ökad eller möjliggöra bibehållen trygghet

Tjänsten ska ge ökad eller möjliggöra bibehållen aktivitet

Tjänsten ska skapa ökad delaktighet för kunden utifrån ett  

medbestämmande och tillgänglighet perspektiv

Tjänsten ska öka självständighet utifrån mobilitet och autonomi



Säkerhet

Tillgänglighet

Konfidentialitet

Spårbarhet

Riktighet

Att informationen inte tillgängliggörs eller delges obehörig

Att informationen skyddas mot oönskad och obehörig 
förändring eller förstörelse

Att informationen är tillgänglig i förväntad utsträckning och 
inom önskad tid

Att informationen är spårbar. Att det är möjligt att härleda 
utförda operationer till enskilda individer/ program

Informations 
säkerhet

Fysisk

OrganisatoriskTeknisk



Stort utbud

Valfrihet

Utbytbart

Innovativt

Individanpassat

Nacka kommun vill kunna erbjuda sina invånare valfrihet med ett stort utbud 
Individanpassade tjänster. 

Kunder bör över tid kunna lägga till alternativt dra bort och ersätta tjänster 
utifrån behov och vilja. 

Välfärdsteknikmiljön ska vara en grogrund för innovation och utveckling så att vi 
alltid ska kunna erbjuda de bästa lösningarna till Nackas medborgare

Att tjänster ska anpassas efter kunden är viktigt för Nacka kommun. Tjänster ska 
levereras utifrån kundens förutsättningar och behov.



Enkelt 

Design

Kvalitet

Mobilitet

Snyggt

Tekniken måste vara enkel att använda både för våra kunder och utförare. Den ska vara 

intuitiv och lätt förstå. Vi har många nationaliteter i Nacka och instruktioner och gränssnitt 

måste finnas på olika språk. 

De produkter som kommunen erbjuder får inte förfula hemmet eller stigmatisera 

bäraren/ användaren. 

Kommunen eftersöker i största mån mobila tjänster som inte låser fast kunden i 

hemmet. Tekniken bör följa med dig där du behöver den.

Kvalitetsintrycket är viktigt, produkterna ska inte gå sönder och ska klara av dagligt 

bruk. Det är viktigt att tjänsterna och produkterna inger förtroende.
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Vem gör vad?



Tillväxt för företag – värde för äldre



Femårigt samarbetsprojekt

Knappt 40 Mkr i totalbudget

Till hälften finansierat av Tillväxtverket

90% av budgeten är lönemedel

http://stockholmdigitalcare.se/

Vad är Stockholm Digital Care

http://stockholmdigitalcare.se/


Mål

Skapa tillväxt för små och medelstora företag i 

Stockholmsregionen som arbetar med digital hälsa för äldre i 

ordinärt boende

Bidra till ökad kvalitet för äldre genom användande av digitala 

lösningar

Avlasta offentlig verksamhet



Verktygslåda

• Relevant kunskap både för små 

och medelstora företag och 

beställare (kommuner och 

landsting). 

• relevanta standarder

• intressanta pågående arbeten 

• upplysa om vikten av att skapa 

förståelse för etisk värdegrund 

inom välfärdsteknik för äldre

Utvecklingsarena

Utvecklingsarenan är ett 

bollplank för funderingar kring 

utveckling av produkter. Där kan 

man få stöd och hjälp till 

självhjälp för att produkten ska 

vara så bra anpassad som möjligt 

till verksamhetens och de äldres 

behov.

Testmiljö

Nacka kommun kommer ha en 

testmiljö där små och medelstora 

företag kan testa och utvärdera ny 

digital teknik för äldre. Det kan 

innebära så kallade ”Living Lab” 

där man testar produkter och 

tjänster ute hos brukare i deras 

vardag men även olika testpaneler 

där man har dialog med brukare, 

myndighet och utförare.



Testmiljö hur funkar det?



Hur ser ”framtiden” ut?



Ett intelligent trygghetslarm kopplat till ett AI som med hjälp av olika 

algoritmer kan mäta och varna vid avvikelser.   Armbandet har en 

batteritid på 1 år och en tillverkningskostnad på 5 dollar. 



Lampsensor

Sensorlampa som skickar ut och tar emot 
mikrovågor
• Tillsyn på distans
• Passivt larm vid avvikelse
• Fall prevention
Mäter
• Rörelse
• Hjärtfrekvens
• Andningsfrekvens



Med KRY kan du enkelt träffa läkare via din 

telefon, oavsett var du befinner dig. Du kan få 

råd, recept på läkemedel eller remiss till vidare 

vård - precis som vid ett vanligt läkarbesök



Google Home är en röststyrd 

hemprodukt som gör att du och din 

familj kan få svar från Google, 

strömma musik och hantera 

vardagliga sysslor



Självkörande bilar





Vill du vara testpilot i Nackas testmiljö?
Jonas.ek@nacka.se

Seniorträff med framtidens - hälsoteknik den 7e juni

https://www.eventbrite.com/e/seniortraff-med-tema-framtidens-halsoteknik-var-med-och-paverka-registrering-33989260794

mailto:Jonas.ek@nacka.se
https://www.eventbrite.com/e/seniortraff-med-tema-framtidens-halsoteknik-var-med-och-paverka-registrering-33989260794


Öppenhet och mångfald

"Förtroende och respekt för människors 

kunskap och egen förmåga samt för 

deras vilja att ta ansvar."


