
Trygghet och 
självständighet livet ut

Verksamhetsutveckla 
omsorgen om äldre med stöd 

av digital teknik



Teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i 

fokus mellan SKR och 

regeringen 2020–2022

Modell-

kommuner

15 mkr

Stimulans-

medel

200 mkr/år

Kommunernas 

äldreomsorg

168,7 mkr

Sveriges 

kommuner 

och regioner 

(SKR)

16,3 mkr

ÖVERENSKOMMELSE OM ÄLDREOMSORG



Individ Organisation/verksamhet Samhälle

Ökad möjlighet till trygghet, 

delaktighet, självständighet 

och aktivitet.

Attraktiv arbetsgivare med 

en effektiv verksamhet av 

hög kvalitet.

Äldreomsorgen står 

bättre rustad inför 

kommande utmaningar.

UTVECKLING SOM GER NYTTA

Vad ska digitaliseringen leda till?



KOMPETENSCENTER VÄLFÄRDSTEKNIK



Inspirera och dela

Vi utvecklar kunskap, metoder och stöd 

som underlättar spridning av effektiva 

arbetssätt och tjänster.

SKR:s webbplats – digitalisering inom 

social omsorg. 

Vägen in till helpdesk: info@skr.se

Samla

SpridaSkapa

KOMPETENSCENTER VÄLFÄRDSTEKNIK



Kommuners behov

Identifierat en rad behovsområden för att samla, skapa och sprida bl.a. 

 Förändringsledning

 Inspiration/information

 Upphandlingsstöd

 Processtöd för automatisering

 Informationssäkerhet mm

 Nytta 

 Digital inkludering

 Juridiska frågor



Några prioriterade aktiviteter 

 Positioneringslarm

 Digital tillsyn

 Digitala lås

 Läkemedelsautomat

 Utbildning i förändringsledning

 Utbildning i upphandling

 Informationssäkerhet

 Automatisering

 Juridiska frågor

Fyra prioriterade tjänster 

PRIORITERING



STRATEGISKT INKÖP

Från upphandla till strategiskt inköp

Möjliggörare för 

verksamhetsutveckling

 Stöd för att nå verksamhetens mål

 Arbeta tillsammans under hela 

processen
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Upphandling av välfärdsteknik

• Framtagande av 
upphandlingsdokument

• Annonsering /frågor och 
svar

• Prövning och utvärdering
• Kontraktstecknande

• Implementering
• Utbildning
• Leverans
• Betalning
• Förvaltning och 

uppföljning av avtal
• Avveckling

• Nulägesanalys
• Behovsanalys
• Marknadsanalys
• Nyttoanalys
• Framtagande av 

upphandlingsstrategi

Inköpsprocessen

Förberedelsefas LeveransfasUpphandlingsfas

STRATEGISKT INKÖP



När ska man välja vad?

Öppet förfarande Förhandlat förfarande Konkurrenspräglad dialog

STRATEGISKT INKÖP



Utbildningar under våren

• 22 februari – Öppen utbildning om 

olika metoder för upphandling av 

välfärdsteknik

• 23 mars Förhandlat förfarande -

begränsat antal

• 13 april Konkurrenspräglad dialog 

- begränsat antal

• Maj o juni – Utbildningarna 

repriseras  

• Kompetenscenter kommer att ge 

några modellkommuner stöd vid en 

kommande gemensam 

upphandling av 

läkemedelsautomater

STRATEGISKT INKÖP



Samverka!

 Ensam är inte stark

Regional samverkan på alla 

nivåer! 

 Regionala samverkans- och 

stödstrukturer för socialtjänsten 

(RSS)

 Samverkan med regionen 

 Avtalssamverkan?

SAMVERKAN



KOMPETENSCENTER VÄLFÄRDSTEKNIK

Håll dig uppdaterad genom

Nyhetsbrev skr.se LinkedIn Helpdesk

info@skr.se



Tack!
Kompetenscenter välfärdsteknik 

– trygghet och självständighet livet ut

KOMPETENSCENTER VÄLFÄRDSTEKNIK


