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Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018 11 28 om att fler digitala lösningar bör införas 

successivt för att öka självständighetsgraden och minska tidsåtgång för personalinsatser 

inom äldreomsorgen. 

De flesta äldre vill kunna bo kvar hemma så länge det går. Att använda välfärdsteknik kan 

vara ett sätt att öka trygghet och samtidigt möjliggöra för individen att vara självständig. 

Under 2018 rekvirerade Ljusnarsbergs kommun medel för välfärdsteknik från 

Socialstyrelsen. Kommunen hade därmed 358 988:- kronor till förfogande för att köpa in 

sådan teknik. De investeringar i ny teknik som finansierades inom stipulerat statsbidrag för 

välfärdsteknik redovisas nedan. Teknikinvesteringarna som inköptes kan leda till ökad 

trygghet och säkerhet för den enskilde och dess anhöriga/närstående och kan också frigöra 

resurser inom äldreomsorgen så dessa kan använda där de verkligen behövs. 

Frågan om till vilka prioriterade behov pengarna skulle användas till diskuterades på 

Sociala ledningsmöten. En särskild Välfärdsteknik arbetsgrupp, med representanter från 

äldreomsorgen, IT-enheten samt upphandling, bildades för att mer i detalj planera för vilka 

satsningar som skulle prioriteras, inköpas och implementeras. 

Prioritet ett var att få ett välfungerande TES-system (Trygghet Enkelhet Säkerhet), där 

faktisk tid kan mätas, teknik och utbildning upphandlades. För att förbättra och tydligt 

kunna synliggöra de insatser som görs har teknik för att mäta faktisk tid och en geografisk 

modul inköpts. Implementering av uppdaterad TES har genomförts fullt ut på 

Treskillingen. Hemtjänsten/yttre kommer att digitalisera fullt ut enligt plan v. 35. Planerat 

är att faktisk tid kommer att kunna redovisas från och med september månad 2019 inom 

hela hemtjänsten. 

Att ha en trygghetskamera installerad hemma blir allt vanligare och det är ett utmärkt 

hjälpmedel för att individer ska känna trygghet och samtidigt slippa få nattsömnen störd. 

Kameran visar rörlig bild av sängen och den som sover där. Den kan integreras till 

välfärdsplattformen TES. Två kameror beställdes, den ena ska placeras hemma hos en 

enskild individ och den andra ska installeras i ett rum på korttidsboendet.  
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För att säkra läkemedelshanteringen samt kunna erbjuda enskilda individer ett självständigt 

alternativ till överlämnande av läkemedel i hemmet, beställdes två läkemedelsautomater, 

Dosell. Under sommaren har en individ provat denna. Samarbete med andra kommuner 

inom detta område sker. 

Läsplattor för vård- och omsorgsboendena, pedagogisk verksamhet och social stimulans 

samt brukarundersökningar inköptes också. Ny brukarundersökning inom Funktionsstöd 

ska genomföras under hösten 2019. 

Behov att införskaffa GPS-larm identifierades, då dementa personer boende på vård- och 

omsorgsboende är aktiva och rör sig utomhus. Ett sådant larm beställdes inom ramen för 

beviljat statsbidrag för välfärdsteknik. Ett ytterligare larm har sedan införskaffats. Behov 

av att köpa minst två GPS-larm ytterligare föreligger, då det finns behov av att ha GPS-

larmen igång dygnet runt. Som det är för närvarande täckes inte dygnet på grund av att 

dessa larm måste laddas en gång varje dygn. 

För att underlätta dokumentation, undvika dubbeldokumentation och öka kvalitet samt 

säkerhet inköptes tre nya system till verksamhetssystemet VIVA.                                                                           

VIVA Omsorg, VIVA Avvikelse, uppdatering för tydligare utredning och uppföljning och 

VIVA Lex. 

Under seniorveckan v. 40, den första oktober i Kopparberg kommer information och 

demonstration av välfärdsteknik att ske. 

 

Förslag 

 

- att  med godkännande lägga ovan rapport till handlingarna 
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