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Testbädden AllAgeHub
I samverkan med aktörer från akademi,
civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor
utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd
för att stimulera användning av välfärdsteknik som
möter användarnas reella behov.
2020 maj – 2023 juni
Finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen
och GR-kommunerna

Samverkansparter:
• Göteborgsregionens (GR) (Projektägare och koordinator)
• 13 kommuner i Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
• Västra Götalandsregionen
• Funktionsrätt Västra Götaland
• LaSSe Brukarstödcenter
• Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
• Our Normal
• Pensionärernas riksorganisation, PRO
• Sveriges Pensionärsförbund, SPF Seniorerna
• Studieförbund
• AI Sweden - Lindholmen Science Park och Västra Götalandsregionen
• Business Region Göteborg
• MedTech West
• TechSverige
• Sahlgrenska Science park
• Chalmers
• RISE
• Göteborgs universitet
• Högskolan i Borås

Utmaningar vi adresserar
Sveriges befolkning blir allt äldre.
Det innebär att allt färre personer i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler personer.
Hur kan välfärden upprätthållas på en hög servicenivå inom tillgängliga eller minskande resurser?

• Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa utmaningen på traditionellt sätt
med endast personella resurser, vilket innebär att nya lösningar behövs
• Ökat användande av välfärdsteknik utformad från reella behov är en av dessa lösningar
• Arena saknas för samverkan med företag/näringsliv
• Det krävs en systemförändring och nya arbetsformer inom den offentliga sektorn

Mål och förväntat resultat av projektet
Vinnova ansökan
❖

Skapa en skalbar testmodell för tester av produkter som möter användares
behov

❖

Metoder för att formulera behov och initiera, genomföra tester är framtagna

❖

Testledare verkar i 13 kommuners testmiljöer, 5 externa tester i annan miljö

❖

En biblioteksfunktion tas fram och testas

❖

Ett digitalt forum för samverkan kring formulerade behov och omvärldsanalys

❖

En affärsmodell för fortlevnad efter projektperioden är framtagen

❖

Användarna upplevelse av trygghet, självständighet, delaktighet har ökat i
relation till välfärdsteknik

❖

Användarnas kunskap om AI har ökat

VGR ansökan
❖ Skapa strukturer och systemuppföljning/utvärdering av
genomförda tester vars resultat blir tillgängliga för
företagen.
❖ Ökat samarbetet med näringslivet i Västsverige genom att
tillhandahålla en samverkansarena/nätverk för
företagare, representation för akademi, offentlig sektor
och civilsamhälle.
❖ Varje kommun ska i samarbete med företag testa olika
välfärdstekniska lösningar.
❖ Lokala MiniExpon med produkter/tjänster ska arrangeras
tillsammans med företag, kommun och civilsamhället.

Vad är en användardriven testbädd?
Vi har identifierat flera behov vi vill
hitta lösningar på.
Vad finns det för
produkter/tjänster vi kan testa?
Testbädden

Testbäddsmodell
AllAgeHub:
• Skapar en testbäddsmodell med innehållande process- och metodmaterial (metoder, mallar, avtal etc.)
• Stödjer arbetet med testmiljöer i 13 GR kommuner
• Utbildar testledare & har kontinuerliga veckoträffar
Testledare
• 21 testledare, 13 kommuner
• Olika funktioner; operativ- och strategisk nivå
• Avsätter ca 25% i projektet

Testmiljöer i kommunerna

• 22 testmiljöer
• Pågående tester i sju kommuner

• Testerna utgår från användarens behov och har matchats via AllAgeHub
• Under våren kommer resultat av tester presenteras och spridas
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Fas 1
augusti 2020 – februari 2021

Fas 2
mars 2021 – januari 2022

Fas 3
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Samla
erfarenheter
från
befintliga initiativ och utifrån
dessa skapa en första version
till testbäddsmodell

Testa första versionen i befintliga och nya
testmiljöer och utifrån erfarenheter
skapa
en
andra
version
till
testbäddsmodell som ger mer stöd i
utförande av tester

Testa andra versionen i befintliga och
nya
testmiljöer
och
utifrån
erfarenheter skapa en tredje version
till testbäddsmodell som är skalbar och
ger ett fullgott stöd i utförande av
tester

Övergripande testprocess 2.0

Hur hittar vi lösningar på kommuners
behov?
• Leverantörskonferans
• Matcharena
• WebbExpo

Leverantörskonferensen

”En matchningsarena för att
hitta näringslivets lösningar
på kommunernas behov.”

Matcharena
Vad har vi gjort?
• Processmodell
• Business Region Göteborg och
Upphandlingsmyndigheten
Hur går det till?
• Publicering av behov
• Företag anmäler in intresse
• Urval sker och dialog förs
• Test startar upp
Matcharenan november -21
25 lösningar
Matcharenan mars -22
35 lösningar
Matcharena maj -22

”Vi läste om ”Kommuner söker företagens
välfärdstekniska lösningar” och blev så
nyfikna! Är detta öppet för vilka kommuner
som helst eller bara för de som är
medlemmar i Västra Götalands-området? Vi
på Socialförvaltningen i Helsingborg har en
del identifierade behov som vi i dagsläget
inte har lösningar för! ”

Testmiljö BMSS

Sömnrobot

Behov
Brukare har svårt att koppla av inne i egna
lägenheten och boendeformen gruppbostad
innebär en utmaning när det kommer till
möjligheten att varva ned i utrymmen där
andra pratar och är i en högre
aktivitetsform. Brukare påverkas av andra
brukares uttryck av oro. Personal upplever
sig splittrade när de inte kan tillgodose flera
brukares behov samtidigt.

Effekt:
Bättre arbetsklimat och
möjlighet att nå
verksamhetsmålet ”en god och
trygg vardag ökar”

Testmiljö BMSS
Behov

Digital planeringstavla

Brukare tillbringar stor del av tiden med att
gå runt och kolla upp vad personal gör i
stunden, de saknar överblick av de
aktiviteter/sysslor som är möjliga. Personal
stressas av att slitas mellan det man enligt
dagens hållpunkter ska göra och det som
behövs göras för att möta brukaren.

Effekt
Ökad självständighet genom
möjlighet att på egen hand
hitta tydlig information om vad
som är på gång.

Testmiljö daglig verksamhet
Behov

VR-Lösning

Otryggheten kan bestå av en osäkerhet för
deltagaren på grund av att inte uppleva kontroll
över en ny miljö på grund av t. ex. nya ljud, rum
och människor. Vi har upplevt att Deltagare
tackar nej till att besöka filmfestivalen som
daglig verksamheten anordnar för att det känns
otryggt med nya miljöer. Men även andra
miljöer som daglig verksamhet, tandläkaren
med mera.

Effekt
Ökade förutsättningar till att
delta i sociala aktiviteter

WebbExpo https://webbexpo.allagehub.se/

WebbExpo https://webbexpo.allagehub.se/

•

Omvärldsbevakning för invånare och verksamheter

•

Öppen arena för företag att presentera
välfärdsteknikprodukter och
tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling

Kategorier:

feedback:
”Ja er tjänst använde jag flitigt när jag jobbade
som utvecklingsledare på Region Gotland. Ett bra
sätt att få omvärldsbevakning inom sektorn. ”
Citat från företag på webbexpo

WebbExpo https://webbexpo.allagehub.se/
Kriterier för att publiceras på WebbExpo
Företag får själva visa intresse för att publicera sin produkt eller tjänst.

1.

Det ska vara en välfärdsteknisk produkt/tjänst alternativt annan digital
lösning som uppfyller något av följande kriterier:
Produkten/tjänsten skall förbättra kvalitén på välfärdstjänster för mottagare
av hälso-, vård- och omsorgstjänster genom att uppfylla minst ett av följande
behov:
– Ökad delaktighet
– Ökad trygghet
– Ökad aktivitetsförmåga
– Ökad självständighet

2.

2. Produkten/tjänsten skall finnas att tillgå på marknaden eller vara i
ett sådant utvecklingsskede att den inom kort kommer finnas att tillgå.

Vi utgår från nordens välfärdscenters definition av välfärdsteknik:
”Stödjande omgivning för ett aktivt liv” vilket inkluderar alla slags tekniker som syftar
till att förbättra kvaliteten på välfärdstjänster genom ökad trygghet, aktivitet,
delaktighet och självständighet för mottagare av hälso-, vård- och omsorgstjänster.

Hur hittar vi lösningar på civilsamhällets
behov?
• MiniExpo
• Tester i Civilsamhället
• WebbExpo

MiniExpo
• Lokalt i kommuner anordna event riktade mot civilsamhället.
• Formulera behovsområden tillsammans med civilsamhället

• Samverka med civilsamhällets organisationer och kommun
• Bjuda in företag som har produkter/tjänster som möter behov

MiniExpo’s på gång:
• MiniExpo Dalheimers hus 12 och 13 maj.

Annordnas av LaSSe Brukarstödcenter, Funktionsrätt

Västra Götanland, Göteborgs Stad och Allagehub

• MiniExpo Stenungssund i september. Reumatikerförbundet Stenungsund.

• MiniExpo Kungälvs kommun. November. Pågående planering

MiniExpo – Dalheimers hus
När och var:
12 och 13 maj Dalheimers hus, Göteborg
Hur:
Mindre mässa innehållande:
✓ ca 10 montrar med välfärdsteknik
✓ Seminariedel
Målgrupp:
Personer med funktionsnedsättning och äldre
Behov:
Att öka självständighet och trygghet i vardagen samt ökad möjlighet att vara delaktig
i samhället och leva ett aktivt liv.

Hur tagit fram behov:
✓

Dialog

✓

Funktionsrätt VG, LaSSe Brukarstöd

✓

Brutit ner till behovsområden

MiniExpo – Dalheimers hus
Upplägg företag som vill visa sina produkter/tjänster
Framtagna kriterier för företag
✓ Välfärdsteknikstjänsten/produkten skall svara på minst ett
av ovan nämnda behovsområden.
✓ Välfärdsteknikprodukten ska finnas på
konsumentmarknaden och kunna införskaffas själv av
invånare samt vara oberoende av kommunala insatser
eller kommunala system
✓ Företaget deltar fysiskt på eftermiddagen/tidig kväll den
12 maj samt dagtid 13 maj.
✓ Ersättning för deltagande utgår ej.
Publicering av behov
Samverkan, spridning i andra kanaler
Urval
Urval sker från företag som uppfyller de förutsättningar som krävs
och fördelas jämnt mellan de olika behovsområdena.
Representanter från civilsamhället avgör vilka företag som väljs ut.

Test i civilsamhället
Processen
Fånga intresse
av att testa
välfärdsteknik

Stötta användare
att formulera
behov

Hitta lösningar

Hitta lösning:
Vägar till att hitta lösning att testa
1. AllAgeHub publicerar ifylld behovsformulering på
hemsida och efterlyser företagens lösningar
2. Gruppen söker lösningar själva exempelvis via WebbExpo
Gruppen tar beslut om vad man vill testa

Planera och
genomföra test

Utvärdera
test

Erfarenheter
sprids

Identifierade utmaningar
• Hitta forum för samverkan
• Hitta adekvata lösningar för formulerade behov
• Behov som ej matchas med lösning, innovation?
• Kommunikation – hur når vi näringslivet?

Hur ser samverkan mellan AllAgeHub
och Business Region Göteborg ut?

Kontakta oss gärna!
Myriam Belbekri
Myriam.belbekri@allagehub.se

Helena Molker-Lovén
Helena.molkerloven@allagehub.se

Johanna Lundgren
Johanna.lundgren@allagehub.se

Yvonne Witzöe
Yvonne.witzoe@goteborgsregionen.se

Hemsida: www.allagehub.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

