
Så här jobbar vi med 
välfärdsteknologi
på Socialförvaltningen



VÄLFÄRDSTEKNOLOGI – VAD ÄR DET?
Härnösands kommun arbetar på flera olika sätt med att förenkla och 
förbättra vardagen för personer i våra olika verksamheter, exempelvis daglig 
verksamhet och särskilt boende. I det arbetet är välfärdsteknik en stor 
tillgång.

Välfärdsteknologi är digital teknik som ska bevara eller öka tryggheten, öka 
aktiviteten, delaktigheten eller självständigheten för en person som har en 
funktionsnedsättning.

Tekniken kan också användas av anhöriga och närstående till personer med 
en funktionsnedsättning. Kommunen eller regionen kan se till att du få 
tillgång till tekniken som hjälpmedel i form av bistånd eller så kan du köpa 
tekniken på öppna marknaden.

På Kommunförbundet Västernorrlands webbplats finns en film om 
välfärdsteknologi, gå in på www.kfvn.se och klicka på digitalisering och 
Improve så hittar du filmen.

Här är exempel på några satsningar som socialförvaltningen på Härnösands 
kommun har gjort på välfärdsteknik.







IPAD
iPads kan vara ett bra stöd i den sociala samvaron och för kommunikationen 
på särskilda boenden, i hemtjänsten och inom omsorgen om 
funktionshindrade. Med hjälp av den kan både brukare och personal titta 
på bilder och filmer tillsammans. Söka information, hitta samtalsämnen 
och få hjälp med språk och översättning. iPaden kan också användas för att 
brukarenkäter. 

VR-GLASÖGON
Med hjälp av VR-glasögonen kan vi göra miljöer och upplevelser tillgängliga 
för våra brukare. De kan resa utan att förflytta sig och få uppleva platser de 
annars inte kan nå. Även om du inte har förmågan att åka skidor, vandra 
eller vara med på en familjetillställning kan du få chansen med hjälp av 
glasögonen. 

Just nu jobbar både personal och brukare med att vänja sig vid tekniken och 
de möjligheter den ger. 

DIGITALT KASSASYSTEM
Härnösands kommun har flera dagliga verksamheter med syfte att erbjuda 
deltagarna stimulans, utveckling, delaktighet, meningsfullhet och gemenskap. 
Flera av de dagliga verksamheterna har försäljning och till dessa har vi 
köpt in digitala kassasystem. Syftet är att öka brukarens delaktighet och 
självständighet i arbete som innefattar försäljning

INPRINT
Är ett digitalt layoutverktyg som kan användas av personal för att 
skapa kommunikationsstöd i form av bilder. Det kan öka delaktigheten 
och ökad förståelse för brukare. I Härnösand använder Omsorgen om 
funktionshindrade och skolan verktyget som kommunikationshjälpmedel för 
ökad delaktighet och ökad förståelse.



NYCKELFRIA LÅS INOM HEMTJÄNSTEN
I Härnösand använder hemtjänsten mobiltelefoner för att låsa upp 
dörren när de ska in till en brukare. Besöken kan på så sätt loggas och 
det säkerställer att rätt personal varit hemma hos brukaren. Digital 
nyckelhantering gör också att personalen slipper lägga tid på att hämta och 
hantera nycklar och istället kan lägga mer tid på omsorg och öka kvalitén i 
verksamheten.

NYCKELFRIA LÅS INOM SÄRSKILT BOENDE
Vi använder nyckelfria lås på kommunens särskilda boenden. Det innebär att 
dörren endast kan öppnas av personer som har tillåtelse att vistas i bostaden.

Utifrån låses dörren upp automatiskt med en liten bärbar sändare när 
brukaren eller personal närmar sig dörren. Inifrån kan dörren alltid öppnas 
på vanligt sätt.

DIGITALA TRYGGHETSLARM
I Härnösand ger vi våra brukare möjlighet till digitala trygghetslarm. De gör 
att brukare i allt större utsträckning kan bo hemma, i en trygg miljö där de 
trivs. En viktig faktor för livskvalitén.

TRYGGHETSTILLSYN VIA KAMERA NATTETID
Vi erbjuder brukare möjlighet till trygghetstillsyn via kamera nattetid. Det 
innebär att personalen istället för att åka hem till en brukare under natten, 
med hjälp av en kamera kan utföra tillsyn utan att störa nattsömnen.

Det är bara behörig personal som kan koppla upp sig mot kameran. Hur ofta 
och vilka tider som tillsynen ska göras bestäms i dialog med brukaren.





FRÅGOR
Har du frågor om välfärdsteknik är du välkommen att kontakta 
oss inom respektive verksamhetsområde.

Telefon (växel): 0611-34 80 00 
e-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Besöksadress: Nämndhuset, Norra kyrkogatan 2

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand


