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Remissvar avseende promemorian Ökade möjligheter till 
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Ds 2022:4 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.  
 
Övergripande  
Insatserna hemtjänst och särskilt boende är betydelsefulla för att individen ska kunna leva ett 
tryggt, självständigt och meningsfullt liv, även med en funktionsnedsättning. Vår 
utgångspunkt är vårdtagarens perspektiv på hur det är att mitt i livet drabbas av en skada som 
medför en funktionsnedsättning. 
 
Personskadeförbundet RTP anser att ökad användning av digital teknik inom hemtjänst och i 
särskilt boende kan vara positivt om det används på rätt sätt. Det kan ge många fördelar för 
vårdtagarna som ökad trygghet, självständighet och livskvalitet.  
 
Kommentarer från Personskadeförbundet RTP 
Personskadeförbundet RTP ser i stort sett positivt på förslagen i promemorian Ökade 
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Vi vill dock poängtera 
vikten av vårdtagarens självbestämmande och integritet. Därför välkomnar vi att utredningen 
klargör integritetsaspekterna som ett resultat av remissbehandlingen av SOU 2020:14 
 
Pedagogisk utmaning  
Vi ser positivt på att promemorians lagförslag inte innebär någon ändring av 
socialtjänstlagens grundprincip att biståndsinsatser som ges ska vara frivilliga. 
Teknikanvändningen ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet, att användningen ska ta hänsyn till den enskildes val och att insatser som genomförs 
med hjälp av digital teknik ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och stärka den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatser med hjälp av digital teknik ska vara 
av god kvalitet. 
 
Personskadeförbundet RTP anser dock att det finns en stor pedagogisk utmaning med ökad 
användning av välfärdsteknik. Vårdtagarna måste ges möjlighet att göra ett informerat val. 
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Digital teknik får inte bli ett skäl till att undvika omsorg som verkligen behövs. Valet mellan 
välfärdsteknik och personligt möte ska alltid vara vårdtagarens. 
 
Vi anser att det är en balansgång mellan att sträva efter vad som är bäst för individen och 
samtidigt värna om hens integritet och rätt till självbestämmande. Här ser vi en stor utmaning 
för kommunerna att se till att vårdtagarna får möjlighet att göra informerade val.  
 
Teknik kan inte alltid ersätta mänsklig kontakt 
Personskadeförbundet RTP vill också poängtera att digital teknik har begränsningar. En 
kamera till exempel kan inte helt ersätta mänsklig omsorg. Ett personligt möte i form av ett 
besök av en människa kan skapa trygghet, bryta isolering för en person som har svårt att ta sig 
ut på egen hand. Till exempel en insats som tillsyn nattetid kan vara så mycket mer än att 
kontrollera via kamera att personen ligger i sin säng. Kanske behöver personen vända sig, 
eller känna en hand på sin axel. Vi anser att det måste finnas ett utrymma för att det också kan 
finnas andra behov som inte kan tillfredsställas genom tekniska lösningar. 
 
Vi vill också flagga för att det kan uppstå en konflikt mellan vad som blir lättast för den som 
utför omsorgen och det som blir bäst omsorg. Här är det viktigt att inte ge avkall på kvalitet. 
 
5.2 Dataskyddsreglerna ska bli tydligare 
Det är tydligt att det krävs lagändringar för att inte riskera att den här typen av teknik blir 
integritetskränkande. Vi ser därför positivt på att förutsättningarna vid användning av 
välfärdsteknik tydliggörs och att informationssäkerhetsstärkande åtgärder införs generellt, mot 
bakgrund av de känsliga personuppgifter som behandlas inom hemtjänsten och särskilt 
boende. Personskadeförbundet RTP anser att dessa regler borde ha varit på plats redan i detta 
förslag eftersom det finns mycket teknik som verkligen kan underlätta och komma både 
vårdtagare och vårdgivare till del. I nuläget är det svårt att uttala sig om detta eftersom vi inte 
vet vad de nya reglerna i slutändan kommer att innebära.  
 
Personskadeförbundet RTP saknar även i promemorian förslag på åtgärder att ta till vid de 
tillfällen där dataintrång sker. Exempelvis förslag på sanktionsavgifter. Vidare anser vi att 
vikten av att sekretessen säkerställs så att uppgifter om vårdtagaren skyddas. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 

 
 
Marina Carlsson 
Förbundsordförande  
Personskadeförbundet RTP  
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