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Projektpartners

• Södertälje kommun

• Huddinge kommun

• Stockholms stad

• Nacka kommun

• Upplands Väsby kommun

• Stockholms läns landsting

• SICS Swedish ICT (Information and communications technology)

• Kommunförbundet Stockholms Län



• Swedish Medtech Service AB

• Almega

• Inera

• Flemingsberg Science

• Botkyrka kommun

• Järfälla Kommun

• Täby Kommun

• Värmdö Kommun

• Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje 

Referensparter



Syfte

Att främja ökad tillväxt för SME i regionen inom området digital 

teknik för äldre. 

Att stödja ett aktivt och självständigt åldrande med god 

livskvalitet genom utvecklade digitala lösningar.



Vision

Med ökad och hållbar efterfrågan av digitala produkter och 

tjänster kommer tillväxten för små och medelstora företag att 

öka i Stockholmsregionen.

Digitala produkter och tjänster ger äldre personer möjlighet att 

leva ett aktivt och självständigt liv såväl i hemmet som i 

sommarstugan.

Stockholmsregionen är världsledande när det gäller utveckling 
och användande av nya digitala produkter och tjänster.



Mål för projektet

Verktygslåda för utveckling av digitala produkter och tjänster

För SME

• Säkerställa att man tar fram en säljbar produkt/tjänst

• Accelerera och förenkla utvecklingsprocess

• Inspirera och motivera till investering

För Kommun/Landsting

• Stöd för upphandling och implementation

• Realisera samordningsvinster, lär av andra, skalfördelar

• Mer personorienterade tjänster



Utvecklingsarena

Utvecklingsarena är en mötesplats dit individer/företag och 

organisationer kan gå för att diskutera och idémässigt få feedback på 

idéns affärsmässiga bärkraft. Utvecklingsarenan är en plattform för 

kommunikation, samverkan och idéburen utveckling.

Testmiljö

Syftet med testmiljö är att hitta och identifiera eventuella 

fel/avvikelser gentemot uppställda krav. Testarbetet består av ett antal 

aktiviteter som genomlöper samtliga delar av den digitala 

produkten/tjänstens funktionalitet. Test kan aldrig bevisa att digitala 

produkter/tjänster är felfria utan bara visa på kända fel och avvikelser.



Elektronisk tjänstekatalog

Tjänstekatalogen är en katalog för offentliga aktörer och 

privatpersoner i Sverige där kvalitetssäkrade digitala produkter och 

tjänster samlats. I katalogen beskrivs bastjänster som skapar ett aktivt 

och självständigt liv.. 

Syftet är att underlätta sökande av digitala tjänster för privatpersoner, 

företag och offentlig sektor.



Avgränsningar

Digital hälsa och välfärdsteknik

För individen

• Ökad delaktighet

• Trygghet och självständighet

• Följa och påverka sin hälsa

För Kommunerna/Landsting

• Höjd produktivitet

• Minskade kostnader

• Större utbud av digitala individanpassade välfärdstjänster

• Ökad kvalitet

Framförallt skapa förutsättningar för ett aktivt och självständigt åldrande med god 

livskvalitet



Checklista för digital hälsa

• Digital välfärdsteknik och digital hälsa med äldre i fokus

• Genererar arbetstillfällen hos SME i Stockholmsregionen

• Produkter och tjänster med digitalt innehåll och funktioner samt förmedling av 
information

• Anpassad/vill anpassa till SDCs riktlinjer för teknik

• Anpassad/vill anpassa till SDCs riktlinjer för design och användbarhet

• Uppkopplade system

• Kopplingar till öppen plattform

• Kritisk massa för tillväxt hos SME enligt fastlagda mål kan skapas



Bostadens digitala plattform

Sakernas internet

Trygghetslarm

Tillsyn via kamera

Blodsocker

Blodtryck

Puls

EKG

Temperatur

Larmmatta

Dörrsensor

Spisvakt

Ljusvakt

Rörelsesensorer

GPS Larm

Sociala nätverk

Informations-

gränssnitt

Kommunikation 

mellan landsting, 

kommun m.fl. till 

den äldre o/e 

anhöriga

Funktion som bestämmer

ramar och standarder för 

det ”offentliga åtagandet” 

– utbud. Kravställer, följer 

upp m.m.

En ”Tjänstebyrå” 

säkerställer att beställd 

tjänst levereras från 

leverantör till den äldre. 

Tjänstebyrån ansvarar för 

teknik, prioritering, 

monitorering m.m. (jmf 

1177 Vårdguiden)

• Stadsnät

• Mobilt nät

• Fast nät

• SatellitTjänstespecifik insamlingsfunktion

Lab miljö

- Innovationer

- Nya tjänster

- Nya produkter



Behörighetsstyrning

Trygghetslarm Tjänst 3 Tjänst 4 Tjänst 5

Nacka Nacka Nacka Nacka

Nattillsyn Trygghetslarm Tjänst 3 Tjänst 4 Tjänst 5

Individen

Privata aktörer

Anhörig

Kommun

Sjukvården

Behörighet/ 

Ägande Individ

Behörighet/ 

Ägande Individ

Behörighet/ 

Ägande Individ

Behörighet/ 

Ägande IndividNuläge

Vision Öppna plattformar

Nattillsyn

Nacka

Behörighet/ 

Ägande Individ

Standardisering och certifiering



Utmaningar i projektet

• Samverkan mellan kommuner, landsting och marknadsaktörer

• Knyta ihop hela kommunikationskedjan från tjänsteleverantör inom IT 

samt vård- och omsorg till brukare

• Gemensamma standarder

• Välfärdsbredband

• Säkerhet som inkluderar individens integritet

• Lagstiftning

• Ny teknik , nya innovationer



Framtidens äldre kommer att ställa helt nya krav


