
 

Kommunal 

Hagagatan 2 | Box 19039 | SE-104 32 Stockholm | Växel +46 10 442 70 00 | forbundet@kommunal.se | kommunal.se 

Org.nr 802001-7888 | Plusgiro 19 10-9 | Bankgiro 306-2999 

 21 mars 2019 a17-0150 

  ASE/gih 

 

 

 

  Kommundirektör 

  Regiondirektör 

  Nämndordförande 

 

 

   

 

 

Ny rapport: Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i 
arbetet 

I dag publicerar Kommunal rapporten Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i 

arbetet.  

 

Rapporten innehåller en kartläggning och analys av utvecklingen av välfärdsteknologi med 

fokus på hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Där framgår att utvecklingen på nationell nivå 

är inriktad på digital teknik som ökar trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för 

individer med funktionsnedsättning, och inte medarbetarnas behov av smarta arbetstekniska 

hjälpmedel, som ersätter fysiskt och psykiskt tunga arbetsmoment.  

 

På lokal nivå visar medlemmarnas erfarenheter att införandet av ny digital teknik ofta sker utan 

inflytande från arbetsgruppen och den centrala skyddsorganisationen, samtidigt som tekniken i 

stor utsträckning leder till förändrade arbetssätt. Konsekvenserna är både positiva och negativa 

där de digitala systemen i allt större utsträckning tydliggör tidens betydelse för insatserna hos 

omsorgstagarna. När det gäller hjälpmedel har medlemmarna betydligt mer positiva 

erfarenheter med möjlighet till både inflytande över valet av produkter och tillgång till 

utbildningsinsatser. I rapporten ingår också exempel på medarbetardriven innovation där 

medlemmar löser problem som ökar säkerheten för både patienter och medarbetare.  

 

Arbetsgivarna har kommit olika långt i introduktionen av välfärdsteknik i verksamheten, vilket 

kan få stor betydelse vid kommande förändringar av arbetets innehåll och högt ställda 

förväntningar på teknikens möjligheter att ersätta arbetsmoment. Samtidigt kan teknik skapa 

förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, ökad trygghet för medborgarna och mer utveckling i 

arbetet.  

 

Rapporten går att läsa på www.kommunal.se/rapporter. Där hittar ni även en ytterligare 

rapport från projektet, Digitalisering och arbetstillfällen.  

 

Vänliga hälsningar 
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