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Sammanfattning

Socialdepartementet har skickat en statlig utredning på remiss till Malmö stad med förslag på
åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik inom vård och omsorg. En central del har
handlat om att vid behov lämna författningsförslag med fokus på reglering av samtycke från
personer med nedsatt beslutsförmåga.
Förslagen omfattar att undanröja osäkerhet kring juridiska förutsättningar för att tillhandahålla
välfärdsteknik till personer med nedsatt beslutsförmåga, behov av mer nationell styrning och
stöd, behov av att höja kompetensen inom välfärdsteknik hos medarbetare inom
äldreomsorgen, öka samverkan och samordning mellan huvudmän, förstärkning av den
nationella digitala infrastrukturen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är i huvudsak positiv till utredningens förslag till
lagändringar och anser att dessa kommer att underlätta användandet av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen. Nämnden lämnar synpunkter gällande några av de förslag som utredningen
lämnar avseende nationellt stöd och myndighetsroller.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Framtidens teknik i omsorgens tjänst och ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i
remissen.

Beslutsunderlag





Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)
Tjänsteskrivelse HVON 2020-06-10 Remiss om Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU
2020:14)
Förvaltningens förslag till yttrande

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-02
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-06-10
Beslutet skickas till

SIGNERAD

Kommunstyrelsen
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Ärendet

Socialdepartementet har skickat remissen Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) till
Malmö stad med förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik inom vård och
omsorg. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet som en internremiss och
svaret ska ställas till kommunstyrelsen.
Utredningen, genom den särskilda utredaren och sekreteraren, hade en dialog med
nyckelpersoner från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i mars 2019. Regeringskansliet, som
arbetar med Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11), besökte hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen i syfte att intervjua medarbetare och försöka ta reda på vilka möjligheter,
hinder samt andra viktiga utmaningar och förslag som vi kommuner anser ska belysas och tas
fram i utredningen.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har i arbetet deltagit i en digital remisskonferens som
anordnades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) den 14 maj 2020. Förvaltningens förslag
till yttrande ligger i huvudsak i linje med de synpunkter som framfördes av deltagande
kommuner, regioner samt SKR under konferensen.
Utredningen har haft i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja
införandet av välfärdsteknik. En central del har handlat om att vid behov lämna
författningsförslag med fokus på reglering av samtycke från personer med nedsatt
beslutsförmåga. Utredningen har också haft i uppgift att analysera vilka effekter användning av
välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen, liksom att lämna förslag i fråga
om dels samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och
förbättrade förutsättningar för personalen.
För att underlätta att erbjuda välfärdstekniska lösningar till brukare inom äldreomsorgen föreslås
lagändringar. Patientsäkerhetslagen (PSL) regleras så att vårdpersonal ska kunna bestämma vad
som är bäst för personen med nedsatt beslutsförmåga och så långt det är möjligt ska
vårdpersonal ta reda på och alltid visa respekt för vad personen själv vill. Utredningen föreslår
motsvarande regler i socialtjänstlagen (SoL) för att underlätta tillämpningen, men med tillägget
att den enskildes förmåga till samtycke ska bedömas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) föreslås att regionen ska avsätta de resurser i fråga om hälsooch sjukvårdspersonal som behövs för bedömningen av enskilds förmåga att lämna samtycke till
insatser.1
Utredningen lämnar förslag om utbyggnad av den digitala infrastrukturen med fokus på
bredbandsutbyggnad. Utredningen lämnar dessutom en rad förslag om ansvarsfördelning mellan,
och uppdrag till, myndigheter i det fortsatta arbetet. Utredningen föreslår ett nationellt centrum
för äldreomsorgen. En del i uppdraget ska vara att bidra med metoder för
verksamhetsutveckling inom digitalisering och välfärdsteknik. Vidare föreslår utredningen att
invånarutbildningar ska genomföras i kommunerna.
Förvaltningens synpunkter på förslagen redovisas i förvaltningens förslag till yttrande.

1

Förändringen i HSL bör förstås i kontexten av att Stockholm stad (kommunen) inte bedriver hälso- och sjukvård i
hemmet.
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Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

