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Ökad självständighet 
genom digitalisering

Varför är det här viktigt?

Vad vill vi uppnå?
Vilka är vi?

Ale kommun efterlyser samarbetspartners som önskar samarbeta kring 
ny teknik rörande: Kognitivt stöd så som klockor-gps samt sensorer, 
trygghetskameror och kommunikativa stöd. 

Enheter som kan testa ny teknik
• Korttidsverksamheten Garverivägen
• Dagverksamheten Eken.

Kontakt

Vi söker samarbete!

Vad har hänt hittills?

Ale kommun har en korttidsenhet för personer som har vistats på 
sjukhus inför att de skall flytta tillbaka till hemmet.  Verksamheterna kän-
ner ofta inte till deras behov och vissa brukare har varit på korttidsbo-
ende under lång tid i väntan på långsiktig planering. Vi vill finna lösningar 
och rutiner samt hjälpa dessa personer hem på ett tryggt sätt. Ale kom-
mun ska även ta fram ett arbetssätt där kunskapsöverföring underlättas 
från biståndsbeslut till korttid, från korttid till trygg hemgång, från trygg 
hemgång till hemtjänst. Ale kommun skall ta fram rutiner som kan un-
derlätta för tester och implementering av tekniska lösningar för att:

• Studera nya innovativa kognitiva hjälpmedel som kan lugna omsorg-
stagaren och stimulera denna att klara sig lite längre hemma eller 
återgå till hemmet vid exempelvis demens eller fysisk nedsättning där 
t.ex. trappor kan vara ett hinder.

• Erbjuda telefontillsyn till personer som inte ansöker om bistånd. Om 
de önskar skulle hemtjänsten kunna ringa och stämma av att allt är ok. 
Detta i kombination med att erbjuda tekniken till anhöriga skulle kunna 
skapa förtroende till hemtjänsten.

• Ale kommun skall också Hitta processer och rutiner internt från test 
till en implementering som är hållbara inför fortsatt testning av digitala 
hjälpmedel. Se över hur kunskapsöverföring ska gå till och hur informa-
tionen sprids i alla leden från Bistånd till brukare.

Vad är det för utmaning som ska lösas?
Möjliggöra att enskilda ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

• Kartlägga arbetssätt och processer för ett förändrat arbetssätt kring in-
novationsutveckling utifrån behovsperspektivet. Skapa ett flöde som är 
väl förankrat i verksamheten för att underlätta framtida införanden.

• Ta fram en process för hanteringen av projekt) där vi kan kravställa be-
hov ur ett brukar eller verksamhetsperspektiv. 

• Testa minst en ny teknisk lösning och förstå dess fördelar och nack-
delar. 

Vad ska åstadkommas mer konkret? Ale skall ha flera workshops an-
gående angående kommunikation och skall genom fler studiebesök med 
företag som kan erbjuda tekniska lösningar samarbeta med en eller flera 
av dessa.  

Ale kommun skall genom detta skapa ett internt flöde kring innovativt 
tänkande och förbättrad information mellan verksamheterna. Ale skall 
öka på sin kunskap om ny teknik och upprätta kontakt med företag för 
att kunna testa minst en ny teknisk lösning under projekttiden. 

Anett Larsson och Nils Timan verksamhetsutvecklare, Eva Gillén 
Axelsson arbetsterapeut, Gunnel Svensson och Margaretha Jonas-
son sjuksköterskor, Carolina Johansson biståndshandläggare; Pernilla 
Dahlqvist, Frida Svensdotter Ahlström, Linda Bogoevski enhetschefer 
samt Ann-Sofie Borg och Ulrika Johansson verksamhetschefer. Med-
borgarrepresentanter: Daniel Höglund och Ing-Britt Andersson. 

Ann-Sofie Borg  
Verksamhetschef  
SH Sektor ATO  
Ale kommun 
ann-sofie.borg@ale.se  
Tel. 0303-703940

Aktiv implementering med Äldreplanen med delaktighet från med-
borgare.

AllAgeHub bjöd in Intel som visade upp olika IT-lösningar som kan bidra 
till bättre service och trygghet inom äldreomsorgen bland andra: hjälp-
medel för dörrar, signaler vid kaffekokning och sensorer som kan byggas 
i skor för att öka trygghet efter eventuella fall. Intel berättade om sensor-
teknik med in byggd programvara som kan erbjuda analyser av normalt 

rörelsemönster. Om det sker avsteg från detta kan något ha hänt varför 
man utifrån tryggheten för de äldre kan erbjuda hjälp. Intel har haft kon-
takt vår Ale kommuns IT-avdelning kring testning av tekniken. 

Under våren höll Projektet en workshop där observationsloggar har 
disku terats. Exempelvis kan man utifrån att se vilken tid på dygnet som 
en specifik brukare visar oro kunna via utökad utredning erbjuda brukar-
en alternativ medicinering eller vård för att öka tryggheten.


