
 

 

Idésammanställning grupp 1 (alla) 
1. Bygg ut infrastrukturen på boendena så att ny teknik kan användas. 
2. Prova virtyella miljöer innan reell lösning genomförs/byggs för att visualisera för 

vårdtagaren.  
3. Virtuella aktiviteter som är individanpassade och mätbara.  
4. Lyssna med vårdpersonalen -vad blir inte gjort, vad behöver göras annorlunda, vad skulle 

underlätta vardagen 
5. Aktivitetsrum vid intro av nya medarbetare 
6. Digitalt planerings- och dokumentationsverktyg tillgängligt för både personal och närstående.  
7. Ge personalen mobila stöd -strukturerad dokumentation, lättanvänt, undvik 

dubbeldokumentation 
8. UX-säkra alla appar och verktyg 
9. Publicera individuella vårdplaner på 1177 så att anhöriga kan ta del av & medverka.  
10. Tillgång till IT WiFI 
11. Kunskap att använda olika hjälpmedel 
12. Språkliga utmaningar - både vårdtagare och personal. 
13. VR för att erbjuda kulturellt utbud på plats.  
14. Videomöten för att sammanföra människor med olika språk och bakgrund.  
15. Medicinhantering 
16. Mobil bokning, uppföljning av aktivitet. 
17. Hololens / AR -> boendeanpassning 
18. Tolk på distans VC 
19. Google translate realtidsöversättning 
20. Skapa mobil pilot i vanligt boende där ny teknik kan testas 
21. Planering av tid, personal och aktivitet.  
22. Rörelser för kontorspersonal 
23. Hitta lösningar för att nå personer med stark integritet 
24. Säkra de digitala lösningarna ur ett etiskt perspektiv 
25. Digitala lösningar som stödjer social interaktion. 
26. Boendevariation 
27. Hjälpmedel enkla 
28. Kunskap om äldre 
29. Funktionsnedsättningar 
30. Stimulering av individen / brukaren i en miljö som lyfter mentaliteten 
31. “Digitalskola” inom äldreomsorgen 
32. Enkla dataprogram för info och dokumentation för individen / brukaren. 
33. Enkel portal för personalens / boendets digitala tjänster  
34. Enkel digital portal för de boende. 

 

 

 



 

 

 

Utvecklingssprånget inom vård- och omsorg 
Syftet med projektet är att skapa en modell för ökad kunskap, trygghet och insikt hos vårdpersonal 
inom nya tekniska områden och verktyg. Hur dessa kan åstadkomma förbättrade hjälpmedel i 
vardagen. Ett kunskapslyft som möjliggör bättre kravställan för ökad jämställdhet, kvalitet samt hur 
ny teknik kan användas i vård och omsorg.     

För att förbättra vård- och omsorg för individen behöver personalen kunskap om hur ny teknik kan 
användas i arbetet. Med ökad kunskap kan personalen ställa (större) krav på tjänster och verktyg. 
Vilket möjliggör:  en bättre och mer jämställd arbetsmiljö, ny process- och verksamhetsutveckling. I 
förlängningen kvalitetsmål och åtaganden som redan finns uppnås.  

En modell med kontinuerlig livskraft behöver skapas. Detta innebär omvärldsanalys. Arbetsplatserna 
behöver ”teknikkontakter”- förändringsledare. Paketering avgrundutbildning gemensam för alla. Ett 
program för att introducera nya medarbetare. Paketering av utbildning för förändringsledning. 
Koppling till universitetet och dess utbildningar så nyexaminerade har kunskap i området att bidra 
med. Koppling till forskning och evidens via ett antal boenden/vårdinrättningar som får prioriterade 
resurser och stöd för att snabbt etablera ny teknik (testbädd?). Process för snabbare tillgodogörande 
av nya arbetssätt, lösningar och ny teknik ute i verksamheten. Dvs. hur man skalar upp, 
implementerar och formaliserar.  

Genom att göra detta kan vi: Skapa bättre arbetsmiljö. Snabbare tillgodogörande av nya arbetssätt 
och lösningar. Högre kvalitet för vårdtagare/brukare. Attraktiv arbetsgivare dvs. enklare att rekrytera 
och mer jämställt när det gäller vårdgivare och brukare. Bättre nyttjande av resurser. Fler språk kan 
användas enkelt. Personalen kommer att få tillbaka sin framtidstro och insikt om att de kan påverka 
sin vardag. 
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