
Vård- och omsorgsförvaltningen

Digitalisering och välfärdsteknik på 
Vård- och omsorgsförvaltningen
En kortare presentation
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Vilken framtid går vi till mötes?
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Avdelningen för digitalisering och välfärdsteknik
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Vi visar omtanke 
• När stadens invånare använder förvaltningens digitala tjänster ska de känna sig trygga med att informationen 

hanteras på ett säkert sätt.

Vi är lätta att nå och förstå 
• Alla kontakter med vård- och omsorgsförvaltningen ska i första hand ske digitalt. Våra verksamheter ska ha 

fungerande digitala tjänster som är tillgängliga för alla. Genom förvaltningens digitalisering ska vi öka vår 
tillgänglighet och kvalitet.

Vi är kompetenta och nyfikna 
• Vi ska vara en förvaltning med hög effektivitet, därför ska digitalisering vara en naturlig del när vi fattar beslut.
• Digitaliseringen ska genomsyra hela vår organisation.

Vi bemöter alla olika 
• Vi ska prioritera digitalisering där det är möjligt, men även erbjuda invånarna en mänsklig kontakt när det 

behövs. 
• Ingen ska behöva känna sig diskriminerad på grund av bristande digital kompetens.

Vi hittar lösningar 
• Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsutveckling ska i första hand ske med digitala hjälpmedel. Detta 

ska ske i samarbete med vår kärnverksamhet, andra förvaltningar, kommuner, regionen och statliga 
myndigheter. Digitalisering är ett medel, inte ett självändamål, och sker alltid utifrån verksamhetens och 
invånarnas behov. 

• Vi ska inte lägga resurser på att skapa egna digitala lösningar utan endast använda lösningar som redan finns 
på marknaden.

Vi värdesätter synpunkter och klagomål 
• I arbetet med digitaliseringen är vi flexibla och anpassar vår utveckling efter invånarnas och verksamhetens 

behov och prioriteringar. 
• Vi tillåter oss att göra fel och att lära av våra misstag. 

Digital strategi

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den digitala strategin ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Helsingborg ska bli en av Europas mest innovativa städer. Strategin utgår ifrån Helsingborgs stads servicepolicy.
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WiFi överallt
- Installationer pågår, både i gemensamhetsytor och i lägenheter

Tovertafel
- Digitalt spel för personer med demenssjukdom (med flera) –

uppmuntrar till rörelse och att interagera socialt

Tena Identify (på gång)
- Registrerar en individs urinläckage för att anpassa och välja rätt 

inkontinenshjälpmedel

Övriga arbetsområden
- VR (stressreducering, som aktivitet m.m.)
- Spol- och torktoaletter (ökad självständighet, integritet m.m.)
- Slow-TV (minska känslan av ensamhet, som aktivitet m.m.)
- Sängvändare (ökad självständighet, arbetsmiljö m.m.)

Vad görs inom kärnverksamheten?
Vårdboende

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.tena.nu%2Fvardpersonal%2F&psig=AOvVaw2mACWEXaaE63p-WRAq3k1_&ust=1566992013775761
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Trygghetskamera
- Som alternativ till fysisk tillsyn på natten

Trygghetslarm
- En tjänst i hemmet för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer
- Möjlighet att ansluta dörrlarm, fallarm, sänglarm, rökdetektor m.m.

Mobilt trygghetslarm
- Fungerar som ett trygghetslarm, men utanför hemmet

Digitala lås (på gång)
- Ett lås som monteras på insidan av ytterdörren 

för att kunna öppnas med hjälp av personalens 
mobiltelefoner (via Bluetooth)

- Möjliggör loggning, tidsbesparing m.m.

Digitala läkemedelsskåp (på gång)
- Läkemedelsskåp som låses upp med hjälp av personalens 

mobiltelefoner
- Möjliggör loggning, högre säkerhet m.m.

E-tillsyn (på gång)
- Som alternativ till fysisk tillsyn på dagen

Vad görs inom kärnverksamheten?
Hemvård
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WiFi överallt
- Installationer pågår, både i gemensamhetsytor och i lägenheter

Tovertafel
- Digitalt spel för personer låg kognitiv nivå – uppmuntrar 

till rörelse och att interagera socialt

Teknikcoacher
- Handleda, motivera och inspirera kollegor, kunder och 

anhöriga/företrädare för att underlätta och öka användningen av 
digitala verktyg

Tena Identify (på gång)
- Registrerar en individs urinläckage för att anpassa och välja rätt 

inkontinenshjälpmedel

Övriga arbetsområden
- VR (stressreducering, som aktivitet m.m.)
- Spol- och torktoaletter (ökad självständighet, integritet m.m.)
- Appar (ökad delaktighet och självständighet m.m.)
- Digitala schematavlor (ökad självständighet m.m.)

Vad görs inom kärnverksamheten?
LSS-verksamheten
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2022-08-29

Övergång från Procapita till Lifecare
- Moduler för såsom handläggarna till utförarna
- Planering av insatser, signera insatser och hantera synpunkter

E-learning
- Plattform för digitala utbildningar (läkemedel, lyft- och 

förflyttningsteknik, diabetes, livsmedelshygien m.m.)

RPA
- Främst inom myndighetsarbete, men även som ett stöd inom 

bemanning, för loggkontroller och för hjälpmedelshantering

Digital signering av dokument
- Pilottest i samarbete med DA

E-tjänster
- Utveckling och underhåll

MDM-lösning
- För hantering av samtliga mobiltelefoner

Tre nya IT-system
- Syftar till att underlätta planering och administration
- Uppdragsenheten (LSS), Korttidsvistelse (LSS) och 

Dygnsavlösning (SoL)

Vad görs generellt?
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Frågetecken och funderingar?
digival@helsingborg.se

Eller kom och hälsa på oss!
Carl Westmans allé 5 på Maria Park
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