
Digitalt- social ekosystem

för smart landsbygdsutveckling



Regina Westas Stedt

Samhällsstrateg & 
Bredbandssamordnare



Problempresentation



Demografin

Forskardialog 220309 - Digitalt socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling

Invånare 85+ kommer att

öka med 50% på 10 år .

Invånare 80+ har störst behov 

av vård-och omsorgsinsatser.

Kommunen antar att 

omsorgsbehoven kommer 

att öka motsvarande.
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Landsbygdskommunen

Kommunen ska ge likvärdig service 

i centralort och på landsbygd.

Det blir allt färre som ska klara

av att ta hand om allt fler.

Den offentliga sektorn måste 

våga, orka och klara av att hitta 

nya sätt att bedriva välfärden på.



Digitaliseringen
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Det finns en djungel av innovativa 

tjänster och lösningar att välja bland.

Att välja rätt och implementera

kräver kompetens och resurser.

Kunskapen om och nyttan med 

olika tekniska hjälpmedel når 

inte ut till de äldre och anhöriga.
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Tillgången till service

Nya, ofta digitala och ickeinkluderande, 

servicelösningar växer fram.

Förlust av exempelvis livspartner

eller körförmåga i kombination

med minskad tillgång till service 

bidrar till isolering som i sin tur 

påverkar hälsan negativt.



Digital service – invånarnas inställning



Digital service – invånarnas inställning



Digital service – invånarnas inställning



Frågeställningar

Hur bör kommuner och regioner hantera ett ökande behov av vård och omsorg?

• Genom att höja skatterna för att anställa fler i vård och omsorg

• Genom att medborgarna gör mer ideellt arbete inom välfärden

• Genom att låta individen betala mer själv för vård och omsorg, exempelvis genom privata 
försäkringar

• Genom att använda mer teknik inom vård och omsorg





Vad förväntar sig morgondagens 
medborgare av sig själva, varandra och 
samhällets institutioner när det gäller 
att ge och få, rättigheter och 
skyldigheter?
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Vid god hälsa - självständig Behov vård och omsorg

Åldrandet UTAN projektets insatser

Projektets huvudhypotes
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Hemtjänsten har tillgång till metoder och digitala 

tjänster som möjliggör att tid och personella resurser 

kan prioriteras på människan som upplever bättre 

livskvalitet

Förutsättningar för en öppen, prioriterad och 
operatörsneutral infrastruktur för välfärdstjänster finns 
tillgänglig.

Fler friska äldre som nyttjar digitala tjänster för en 

tryggare miljö runt sig och sina anhöriga. De 

har teknikvana och kan introduceras senare i 

kommunens omvårdnad mer gradvis. De känner 

större delaktighet, självständighet och innanförskap.

vision
Ett meningsfullt åldrande

IoT i hemtjänsten

Välfärdsporten



Identifiera moment som bör digitaliseras och som inte 

kräver en ”varm hand”, till förmån för mer tid med 

brukaren.

Skapa tekniska förutsättningar för en öppen, 
prioriterad och operatörsneutral infrastruktur för 
välfärdstjänster

Inspirera och främja till att digitala tjänster används av 

fler äldre, för ökad service, delaktighet i samhälle och 

föreningsliv.

insatser
Ett meningsfullt åldrande

IoT i hemtjänsten

Välfärdsporten



Ett meningsfullt åldrande

Serviceavtal med bygdefika som punkt

Landsbygdsutvecklare

Landsbygdsbibliotekarie

Anhörigsamordnare



• Ökad social gemenskap
• Ökad livskvalitet
• Ökad delaktighet och trygghet

• Förbättrad arbetsmiljö
• Effektivare hemtjänst
• Mer kvalitativ tid för brukaren och bättre

ekonomi

Brukaren Hemtjänstverksamheten

Prioritera rätt och utgå från användareperspektivet vid effektivisering.

Sveriges smartaste hemtjänst



Digital teknik

Lösningarnas infrastruktur

Social metod



Vad väcker presentationen för tankar 
hos dig?

• Vad finns det för sociala infrastrukturer som går att använda?

• Hur skulle civilsamhället kunna involveras mer?



Frågor?



Stort tack för att ni lyssnat!

Regina Westas Stedt

regina.westas-stedt@vingaker.se
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