
Trygghet service 
delaktighet i 
hemmet med digital 
teknik
Handlingsplansmall



Uppdrag till kommunerna

• ett beslut att påbörja processen att etablera 
konceptet ”trygghet, service och delaktighet i 
hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå 
till digitala trygghetslarm. 

• en långsiktig plan för finansiering, organisation och 
samverkan inom eHälso-området. 

• utvecklingen av eHälsa ska bedrivas i samverkan
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Framtagning av handlingsplans mall

Nulägeskartläggning, 
analys, SWOT

Identifiera behov
Utvecklingsbehov 
Prioriterade behov

Aktiviteter i en 
handlingsplansmall



Nulägesanalys

• Grundläggande förutsättningar (åtkomst internet, 
IT-system, produkter och tjänster), verksamhet, 
brukare och personal

• Marknad

• Organisation och ekonomi

• Samverkan

• Behov
• utifrån svagheter och hot i SWOT:a
• utifrån ett brukarperspektiv
• utifrån relaterade rapporter och utredningar
• som uppkommer vid förändring
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Övergripande mål

Välfärdteknik ger möjligheter till personer som till följd 
av ålder eller av andra skäl har en funktionsnedsättning 
att 

• bibehålla och öka trygghet, aktivitet, delaktighet 
och självständighet

• bo kvar i sin hemmiljö,  

• få stöd till egenvård och bättre hälsa 

• få möjlighet till ett fortsatt aktivt och socialt liv 

• känna säkerhet i att personal hanterar information 
och uppgifter på ett säkert sätt 
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Förslag till arbetsgång
Vad gör VästKom?

1. Går igenom vilka aktiviteter som är beslutade.
2. Underlag till VästKoms handlingsplan 

3. Genomför
4. Följer upp



LIKA Socialtjänst 
handlingsplan

Berör socialtjänsten och 
dess brukare/ personal 
och ledning

Har definierat ett antal 
indikatorer kring 
mobilitet och eTjänster
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TSDiH handlingsplans mall

Kommunövergripande 
aktiviteter är definierade

Samverkansområden är 
identifierade

Analysverktyg kommer inte 
förvaltas. LIKA ska användas 
fortsättningsvis.

Maricel Zoll 
representant i LIKA 
socialtjänst 
styrgrupp
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• Socialdepartement/SKL, 
Överenskommelse

• Beslut VästKom styrelse

• Beslut i 49 kommuner

2014

• Arbete i regional, delregionala 
grupper och kommuner enligt plan2015

• Beslut SSVIT

• Beslut VästKom styrelse

• Beslut kommunalförbunds 
styrelse

• Arbete i respektive kommun 
med självskattning och beslut 
om handlingsplan.

2016

• Genomförande av planerade 
aktiviteter

2017-2021


