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RÖST:

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.

RÖST:

Och så gjorde vi en cykeltur runt på innergården, och man såg verkligen
hur den här vårdtagaren sken upp och fick vind i håret. ”Ja, men hur
kändes det här då?” ”Ja, hörrudu, det var längesen jag fick en fluga i
pannan”, sa han.

RÖST:

Det här är podden om välfärdsteknik.

EVA:

Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden om välfärdsteknik av
SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik. Jag heter Eva Sahlén och
samordnar både kompetenscenter och samtalen i den här podden. Det
här avsnittet och samtalet, det ska vi ha med några medarbetare inom
äldreomsorgen, och ta del utav deras erfarenheter av att arbeta med
välfärdsteknik. Och för det så har vi bjudit in Maria Zetterblad och
Jörgen Westin, båda från Kramfors kommun, en av våra tio
modellkommuner i den här överenskommelsen och satsningen på att
verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitala lösningar. Så jag
tänkte vi startar med att ni ska få presentera er. Maria, vem är du och
vad jobbar du med?

MARIA:

Ja, Maria Zetterblad heter jag. Arbetar som enhetschef på ett av våra
boenden i Kramfors kommun. Jag jobbar på ett boende som heter
Kaptenen som är ett boende inriktat för personer med
demensproblematik. Jag är även enhetschef för Träffpunkt Skutan som
är då en dagverksamhet för också där … inriktat mot personer med
demensproblematik och kognitiv svikt. Sen har jag också förmånen att
få arbeta i vårt demensteam här i Kramfors kommun.

EVA:

Det låter spännande. Och du då, Jörgen, vad jobbar du med?

JÖRGEN:

Jo, men jag har jobbat inom vård och omsorg sen 2013. Jag började min
karriär i demensvård och kände att jag ville förkovra mig i den genren
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och specialistutbilda mig inom demensvård. Nu har jag även gått en
utbildning med inriktning välfärdsteknik som vart klar nu 2021. Och
har äran att få jobba i Kramfors kommuns demensteam också,
tillsammans med Maria och mina andra kollegor.
EVA:

Och du jobbar som undersköterska?

JÖRGEN:

Ja, specialistundersköterska i demensvård, och även inriktning
välfärdsteknik.

EVA:

Vad brinner du för, Jörgen?

JÖRGEN:

Åh, vad brinner jag för? Jo, jag tycker att det här är så intressant. Och
just det där, glädjen att kunna få hjälpa andra människor och ligga
steget före lite grann också de här människorna som behöver den här
hjälp och stöttningen. Och att kunna ge rätt förutsättningar till
vårdtagarna för att kunna klara sig så självständigt som möjligt, det
brinner jag för.

EVA:

Du Maria, då?

MARIA:

Ja, jag inflikar och håller med Jörgen här. Jag brinner också för våra
äldres rätt att få den hjälp man behöver och få rätta förutsättningarna för
att kunna få den bästa av hjälp.

EVA:

När började ni arbeta med digitala lösningar i Kramfors?

JÖRGEN:

Det var faktiskt så här att Kramfors kommun började sin
omställningsresa ungefär vid 2014, 2015. Fokuset var initialt då mot
hemtjänst, det här med digitaliserade lås ute i hemmen. Men särbo[??
0:03:39]verksamheten kom in mer och mer i det där välfärdstekniska
inriktningen. Och då började införandet med digitala lås.
Trygghetskameror flyttas från hemmen in till boendena också samtidigt
2015 ungefär. Och ja, de här hotellåsen vart i skriket då också, 2015,
2016. Det var starten för vårt förändringsarbete i Kramfors kommun.
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EVA:

Hur var det då? Jag tänkte att göra den där förändringen. Hur kändes det
och vad tyckte ni?

JÖRGEN:

Ja [skratt]. Vad säger du, Maria? Du har väl stött på lite problem som
enhetschef, antar jag? Det här med förändring är livsfarligt när man är
personal, det är ju så. Och jag har jobbat på golvet länge och mycket,
och haft kollegor som har i princip skrikit rätt ut att ”Det här är
livsfarligt, det här är en förändring.” Men jag tycker att ändå har det
funkat bra för oss i kommunen. Eller vad tycker du, Maria?

MARIA:

Ja, men det tycker jag absolut. Vi har haft mycket stöd och hjälp från
verksamhetsutvecklare, etcetera, som har hjälpt oss att rådda ihop
allting helt enkelt. Sen gäller det att vi ger personalen rätt
förutsättningar också och får med alla på tåget, som man brukar säga.

EVA:

Hur såg förberedelserna ut då när ni började arbetet med digitala lås,
och så småningom tillsynen och lite annat?

JÖRGEN:

Det var ganska bra. De var ute i god tid, tycker jag, och implementerade
det i personalgrupperna, att nu kommer det snart en förändring. Och jag
tror att det är det som behövs många gånger också, att man är ute i god
tid och aviserar om att ”Nu händer det någonting.” Det tycker jag de har
varit väldigt duktiga med. Och när det väl brinner till, då är man lite
mentalt förberedd i alla fall att ”Få se vad det här är nu då.” Och att det
väcker en nyfikenhet också samtidigt, att snart ska det hända någonting.
Vad är det som kommer hända, och …

EVA:

Har ni varit delaktiga i den här utvecklingsarbetet då? I förändringen
där.

JÖRGEN:

Ja, vad säger du, Maria?

MARIA:

Absolut. Det har vi.
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JÖRGEN:

Ja, det har vi. Ja. Jag personligen var faktiskt med där när vi startade
i gång med hotellåsen på en avdelning som prov. Och det var inte
alldeles enkelt heller i början. Det var transbondrar [?? 0:05:58] hit och
det var programmeringar hit, och det var batteribyten och det var alla
möjliga. Men man ser resultaten nu i dag, i dagsläget. Vi säger att vi
implementerade det där 2015, och 2021 så ser man att det funkar fullt ut
på de flesta avdelningar med demensproblematik. Det är superbra.

EVA:

Jag tänker, hur gjorde du för att få med dig, så att säga, medarbetarna
och så kring det här förändringsarbetet, Maria?

MARIA:

Ja, det är som sagt var mycket information. Och att man även själv lär
sig det som ska hända. Och det har vi som sagt var haft mycket hjälp av
till exempel verksamhetsutvecklarna. Att man jobbar i team. Att man
utser personalgrupp, vissa som blir så kallade superanvändare, för att
skapa en expertgrupp just runt det nya som kommer in, den nya
produkten eller vad det kan vara. Vi har hållit på här på Kaptenen nu
under 2021 med någonting som heter TurnAid. Det vill säga,
motoriserade draglakan. Och framgångsreceptet här har varit att vi just
haft information på apt med all personal. Sen har vi haft superanvändare
som jag har skapat tid till. Tid till att lära sig det här, tid för att öva. Och
sen tid för att lära sina kollegor. Så att det är en mycket viktig del i det
här.

JÖRGEN:

Där måste jag flika in och berömma er enhetschefer också. Genom att
man har, som jag i mitt fall, jobbat på golvet och vet vilken tid det krävs
för att just implementera saker och ting. Och att man då som enhetschef
träder in och ger personalen tid som kanske inte många gånger finns.
Men ändå, man har vetskapen om att det här resulterar i något bra i
slutändan som kan generera tid åt personalen också. Man använder
sakerna på rätt sätt. Så att all kredit [?? 0:07:57] till alla enhetschefer
som är med på tåget. Det är superviktigt.
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EVA:

Hur var det för dig, Maria? Jag tänkte det här var väl lite nyheter även
för dig som enhetschefs, att börja jobba med digitala lösningar och att ta
till sig det och sen också vara förespråkare och få medarbetare att vara
med på tåget?

MARIA:

Absolut. Och det är det jag menar med … vi enhetschefer måste också
vara på tårna och lära oss produkten, om jag säger så. Vi har mycket
produkter som vi har fått in här under 2021. Vi har digitala spel, vi har
olika … ja, bara digitala medicinskåp har vi också för den delen. Vi har
lite terapidjur, med katter och hundar. Vi har cyklar. Ja, Jörgen, vi kan
rada upp en hel lista med välfärdsteknik och produkter. Sen är det också
viktigt att man förklarar för personalen, vem är produkten till för och
vad gör den. Det är det också. Produkterna, dem vi har arbetat med,
många är till för våra vårdtagare, våra äldre, för att de ska få ibland en
bättre vardag. Ibland en mer meningsfull vardag. Motoriserade
draglakan handlar både om arbetsmiljö för personal, men det handlar
även om sättet att till exempel göra en förflyttning eller en vändning på
en vårdtagare som är mycket, mycket mer skonsam, både för
vårdtagaren och för personalen. Så det gäller att förklara, prata,
informera runt produkterna som vi använder, så att alla vet vad de är till
för.

EVA:

Känns det som att alla är med på noterna nu då? Att man vill det här
och att man förstår och har tagit till sig och själv också svarar upp för
arbetssättet och användningen utav de här nya inslagen, sättet att utföra
jobbet på?

MARIA:

Ja. Jag tycker absolut att det har väckt en nyfikenhet som kanske inte
fanns tidigare om välfärdsteknik över huvud taget.

EVA:

Jag tänker på, Jörgen, har det förändrat ditt arbetssätt? Jag menar, du
jobbade som undersköterska innan, och så började ni jobba med de här
digitala lösningarna. Och det gör att arbetet och arbetsuppgifterna
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förändras lite. Man får tänka om och vissa saker gör man inte längre,
och så där. Hur har det varit då?
JÖRGEN:

Jo, men det har varit en bra övergång, tycker jag, till just det här
tekniska seende som man har. Att kunna parallellt jobba med de här
tekniska lösningarna och själv få utprova för olika vårdtagare vissa
olika tekniska saker. Det är fantastiskt. Samtidigt så har man en chans
också när man är tillsammans med annan personal, andra vårdtagare, så
kan man samtidigt i den här implementeringen också uppmuntra till att
våga prova, våga testa. Det är inte farligt att ta i de här sakerna. Eller
uppmuntra vårdtagarna till att se vad som händer när vi använder den
här.

EVA:

Har ni märkt av några resultat? Är det någon arbetsuppgift som ni inte
längre gör, eller gör på ett helt annat sätt i dag, på grund av att ni jobbar
med digitala lösningar?

JÖRGEN:

Ja. Om man nu ser till en produkt som vi har som kallas inmu, en relax,
inmu relax. Det är alltså en kudde som stimulerar … den spelar musik.
Den har en avslappningsförmåga, eller vad man ska säga. När en patient
eller vårdtagare är orolig, lite uppe i varv och så här, att man kan fånga
upp den här vårdtagaren med att kunna lägga den här kudden i famnen
på den, och få den att slappna av helt enkelt. När man då sen går vidare
från den kudden till kanske en avslappningsvagga, så har man redan
fångat upp den kudden, inmu relaxkudden. Sen en snygg övergång till
en avslappningsvagga. Och sen vet man att den här vårdtagaren mår
jättebra där den ligger och är helt avslappnad. I stället för att … utan de
här verktygen som jag har, en kudde eller en avslappningsvagga, så
kanske jag måste ha varit ute och promenerat en massa timmar för att få
den här avslappningseffekten hos den här vårdtagaren. Så att det finns
lite olika exempel som man kan …
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EVA:

Ja, men det är spännande exempel på hur nya inslag, alltså i sättet att
utföra arbetet på, förändrar arbetet och arbetsuppgifterna.

JÖRGEN:

Ja, visst. Och man vet att i slutändan så mår vårdtagaren jättebra när
man hjälper den på ett lugnt och sansat sätt att komma till ro. Visst, det
är aldrig fel med frisk luft och promenader. Så är det. Men vi som
personal har faktiskt inte tid att gå ut och gå hela dagarna, det är så. Vi
kan inte vara alla till lags jämt. Men med hjälp av just de här tekniska
lösningarna så är det fantastiskt.

EVA:

Hur responderar de enskilda då? De här äldre som ändå får tillgång till
de här digitala lösningarna av lite olika slag? Nu jobbar ni mest med
personer med en demenssjukdom av något slag. Märker ni att det här
förändrar deras livskvalitet?

MARIA:

Absolut. Vi har bland annat märkt på ett av våra spel som vi har som
heter tavel tafel, ett fantastiskt digitalt spel. En plattform som man kan
spela både på ett bord, där det finns olika spelvarianter. Men man kan
även ha den på golvet då som en … till exempel, man kan göra en stor
fotbollsplan och spela fotboll tillsammans. Här har vi sett på våra
vårdtagare att vissa av dem som vi kanske inte har nått riktigt med
aktiviteter, vi har inte riktigt vetat vad vi kan erbjuda dem, för att man
har kanske tappat sitt språk och man har tappat många förmågor. Men
här ser vi att med den här spelplattformen så har vi uppmärksammat
förmågor som vi inte trodde att man hade helt enkelt, som vi då tar
tillvara på.

JÖRGEN:

Det är fantastiskt att se hos vårdtagarna. Grejen är inte att … Med just
det här som Maria beskriver också med ett magiskt bord, eller
Tovertafel som vi kallar den, det är att … det passar inte alla, men att vi
testar oss fram som personal och finner de här personerna som det
verkligen passar för. Och då blir det absolut jackpot [hör inte 0:14:18].
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MARIA:

Och här blir personalen delaktig. Vårdtagaren blir delaktig. Och vi har
även haft anhöriga som har blivit delaktiga i det här.

EVA:

Ni använde ett ord här, magiskt bord. Hur ska man förklara det?

JÖRGEN:

Ja, Tovertafel är alltså en direkt översättning från … ja, rätta mig
kanske om jag har fel, men tyska. Och tover betyder magisk, och tafel
betyder bord. Och den där projektorn sitter i taket som projekterar ner
en spelplattform på ett bord, som känner av rörelser av armar och
händer. Och det kan vara allt från att vifta på löv till att plantera
morötter, till att vattna blommor, till att binda en julkrans, eller spela
fotboll, som Maria var inne på. Så att det är faktiskt ett magiskt bord.
Och det gör magi faktiskt [skratt].

EVA:

Det låter som att ni också har hittat möjligheter att verkligen göra den
här individanpassningen som är så viktig i vården och omsorgen.

MARIA:

Så är det. Och vi har även våra cyklar som är också fantastiska exempel
på där vi har anhöriga som också har provat cykeln tillsammans med till
exempel sin demenssjuka make eller maka. Och tillsammans kan göra
en cykeltur ute i friska luften till exempel. Vi har även pushat [??
0:15:42] personal som har, ja, men åkt ner på stan och köpt en glass
tillsammans med vårdtagare. Tagit cykeln och åkt i väg på en utflykt.
Och det är fantastiska möjligheter som öppnar sig.

JÖRGEN:

Jag kommer genast att tänka på ett exempel där när vi pratar cyklar. När
vi testade första gången … vi har en cykelmodell som … det är ett flak
där man drar upp en rullstol, spänner fast vårdtagaren där han sitter i sin
transportrullstol, eller vad han nu har. Och så gjorde vi en cykeltur runt
på innergården, och man såg verkligen hur den här vårdtagaren sken
upp och han tä… han fick vind i håret. Och när vi kom tillbaka till
startstället, om man säger så, så frågade jag den här personen ”Ja, men
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hur kändes det här då?” ”Ja, hörrudu, det var längesen jag fick en fluga i
pannan”, sa han.
[skratt]
JÖRGEN:

Och det är så sköna kommentarer som man får såna här gånger, och
man verkligen förstår att en fluga i pannan, att det kan vara så
märkvärdigt. Men det är helt otroligt att kunna ge det.

EVA:

Ni nämnde lite grann kring anhöriga. Vad tänker anhöriga om de här
möjligheterna och så?

MARIA:

Nu under 2021 så hade vi sommarfest där anhöriga fick komma och
prova den här spelplattformen bland annat. Och vi hade även cykeln då
som de fick prova. Provåka eller provcykla. Så att det finns bara
positiva ordalag om det här. Vi har även haft möjlighet att … när
anhöriga kommer på besök så har man kunnat använt den här
spelplattformen till exempel som en produkt att använda för att få
i gång kanske samtal och så mellan anhöriga över huvud taget, och ha
något att göra. Och jag vet också att det kom hit en familj med både
anhöriga och med barn, där man tillsammans då kunde spela på den här
spelplattformen, både barn, anhöriga då till våra vårdtagare. Och det
blir … man möts. Det är det här mötet mellan generationer som sker.
Och det är fantastiskt att kunna hitta det.

EVA:

Jag tänker så här, hur gör ni när det kommer in nya medarbetare och ny
personal? De behöver väl introduceras i det här tankesättet? Eller säg att
man kommer från något annat ställe där man inte har arbetat med de här
digitala lösningarna, hur gör ni då?

MARIA:

Nu är vi i framkant på det här med välfärdsteknik i Kramfors kommun.
Så att många gånger, de som kommer in och arbetar utifrån andra
grupper, de vet vad det handlar om, om jag säger så. Våra vikarier, de är
våra superanvändare som utbildar i det här. Och det är där det är viktigt
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att man har de här superanvändarna som ändå är lite mer ansvariga, lite
mer kunniga på produkterna, för att få det bra lärandet sen i sin tur till
till exempel vikarier.
EVA:

Är det så att … det här att ni använder er ändå av väldigt mycket
digitala lösningar i omsorgen för att underlätta och göra det bättre både
för personal och vårdtagarna, är det en rekryteringsförmån, alltså fördel,
kan man säga, eller?

MARIA:

Alltså, det är så här att den generationen som kommer in som är våra
vikarier i dag är fantastiskt medvetna. Det är … om jag får säga, rätt
generation. Så de tycker det här är jättespännande naturligtvis. Så är det.

JÖRGEN:

Om vi tar till exempel med det här med surfplattor också som … man
har väl satt sig in i det där mer eller mindre. Men om man ser till sina
egna barn också, har man något problem med en telefon eller en
surfplatta eller något sånt där, så vänder man sig till sina barn och de
här yngre generationerna, för de är fenomenala. Och det är som Maria
säger, de här personalen som kommer in också som är oftast yngre
personer, de är väldigt hightech och lättlärda. Det är jätteenkelt, om
man säger så, för mig om jag ska visa en produkt för en personalgrupp.
Vi säger att det kommer in nya vikarier och de ska få en introduktion på
avslappningsvaggan, eller inmu relaxkudden eller cykeln eller
någonting, så är de väldigt lättlärda. De tar till sig på ett enkelt sätt.

EVA:

Hur är det med kommunerna runt omkring? Har ni något samarbete och
några kontakter så där med personal och kollegor och lite annat runt
omkring Kramfors? Är man nyfiken på hur ni jobbar?

JÖRGEN:

Vi har lite samarbete och lite samtänk med Sundsvalls Demenscentrum.
Vi har några kollegor där som man känner, som man byter till
erfarenheter och lite sånt där. Det är en kille här från Kramfors som
faktiskt jobbar i Sundsvall, och vi brukar prata med varandra så här:
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”Ja, hur har ni det då i Kramfors?” ”Jo då”, sa jag, ”det är bra. Nu har vi
en ny produkt här som vi ska testa.” ”Ja, men det låter spännande.” ”Ja,
just det. Men kan du skicka några bilder på det?” ”Ja.” Och så etablerar
man kontakten där, och de för det vidare. Och rätt vad det är så kommer
det idéer från dem som vi anammar och för in på agendan som förslag.
EVA:

Har ni haft några motgångar nu när det gäller att göra de här
förändringarna? Motstånd på olika sätt, eller att man har missat
någonting i införandeprocessen?

MARIA:

Nej, alltså motgång vill jag inte kalla det. Men det är mycket frågor och
funderingar så klart. Och det gäller också att vi fångar upp alla frågor
och funderingar, för att blir inte frågor och funderingar besvarade, då
kan det bli motgångar.

JÖRGEN:

Ja, precis. Alldeles rätt formulerat.

MARIA:

Och just den här tiden …

EVA:

Gäller det att låta det få ta sin tid och att man informerar och förankrar
och testar och prövar och man får känna och klämma, och så vidare?

MARIA:

Ja.

JÖRGEN:

Där har vår verksamhetsutvecklare klivit in och verkligen hållit tillbaka
många gånger när man har hört saker och ting på förslag och så här, att
vi ska ta en sak i taget. Och det är väldigt värdefullt.

EVA:

När vände det? Eller har ni haft någon sån där punkt när ”Nej, men nu
känns det som att … nu är vi verkligen på rull”?

JÖRGEN:

Det var väl lite grann det här med hotellåsen också. När man såg
vinsten av att inte skramla med en massa nycklar som oroar vårdtagarna
i onödan, med just det där att … För det handlar om lite grann det här
med att visa makt också. Den som har nyckelknippan, den har makten.

Podden om välfärdsteknik avsnitt 11

Och det där försvann lite grann med just det där införandet av
hotellåsen här. Och där tror jag att … det kändes som att
personalgrupperna vände lite grann och såg vinningen av, och var var
mer öppen för just det här, ett införande av sån här teknik. För kort
därefter kom det här digitala medicinnycklarna som vi har hållit på
med. Och då kändes det ungefär som att ”Ja, just det. Ja, men det här är
ungefär som hotellåsen. Nej, men du vänta. Ja, men det här ser
intressant ut. Det här funkar säkert jättebra.” Så att det ena ger det
andra. Och jag kände väl där … ja, när var det vi installerade de där
hotellåsen? 2015 sa jag. Där tycker jag att det vände lite grann till det
positiva, införandet.
EVA:

Har ni några tips på vad andra kommuner ska tänka på om de vill införa
välfärdsteknik? Jag menar, ni har ändå kommit långt. Ni testar många
saker och så där. Vad vill du skicka med, Maria?

MARIA:

Det är just det här med att skapa tid och möjligheter. Det kan få kosta
lite grann, för det måste det få göra. Men vinningen blir att alla är med
på tåget.

EVA:

Och vinsterna blir också en del av kvaliteten i omsorgen, förmodar jag?

MARIA:

Vinsterna är absolut kvaliteten i omsorgen, både för våra vårdtagare, för
dem vi faktiskt arbetar för. Men även för personal och deras
arbetsmiljö. Men även skapa en expertgrupp, om man vill kalla det det,
superanvändare, om man vill kalla det det. Men skapa en liten grupp i
arbetslaget, i arbetsgruppen. För det ger också delaktigheten och det blir
meningsfullt för personalen att få ingå i ett sånt expertteam och få bli
lite experter på någonting.

JÖRGEN:

Det kan jag gå i god för också. Men samtidigt som man jobbar med de
här välfärdstekniska sakerna också, så ska man hjälpas åt. Man hjälper
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varandra i teamet att uppmuntra varandra, både personal och uppmuntra
vårdtagarna också att våga prova. Det är en viktig aspekt, tycket jag.
MARIA:

Ja. Att låta det få vara tid [?? 0:24:12] och att man ska skapa
delaktighet, och att man har stödfunktioner som stöttar upp i det här
förändringsarbetet. Men också att det får kosta lite grann då. Kanske
både kosta lite tid och lite pengar, för det är en del i det.

JÖRGEN:

Precis. Det har man tillbaka sen när man ser resultatet. Det man satsar,
det får man tillbaka dubbelt.

EVA:

Vad tänker ni framåt då? Vad är nästa steg för er?

MARIA:

Ja, under 2022 har vi … Jag vet att man pratar om onlineköp av
dagligvaror i hemtjänsten. Man pratar om mobila trygghetslarm. Man
pratar om läkemedlet Automator [?? 0:24:50], det låter
jättejättespännande. Sen har vi även någonting som heter Rotobed, där
det är alltså en säng som du enkelt sagt …

JÖRGEN:

Knapptryck.

MARIA:

Knapptryck så är man uppe ur sängen [skratt].

JÖRGEN:

Mm. Från liggande till stående bredvid sängen. Det är fantastiskt.

MARIA:

Precis.

JÖRGEN:

Jag vet att våra verksamhetsutvecklare också, med David Wiklund i
spetsen, har varit inne och nosat på den här duschroboten. Den är
fantastisk. Vilken hjälp för den enskilde som har problem med att inte
kunna duscha själv. Att kunna rulla in med rullstolen i en duschkabin
och få hjälp så, det är helt otroligt.

EVA:

Och här känns det som att om ni börjar introducera de här sakerna för
kollegor och för din personal, Maria, så tror du att det här kommer att
vara fortsatt nyfiket?
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MARIA:

Ja, det tror jag absolut.

EVA:

Det låter verkligen som att ni är riktigt en kommun i framkant med
verkligen många spännande lösningar som ni testar och provar och även
har integrerat i vården och omsorgen. Jätteroligt att få ta del utav era
erfarenheter. Jag tror att vi ska ta och börja avrunda med det. Men jag
brukar ha en liten sista fråga så där som är mer riktad till att fundera
över eftersom ni jobbar inom äldreomsorgen. Och någon gång i
framtiden så kommer även ni att bli kanske gamla. Och vilka behov
skulle du vilja då ha tillgodosedda, Jörgen? Vad skulle vara viktigt för
dig?

JÖRGEN:

Ja, vad ska jag säga? Jag skulle alltid vilja ha tillgång till närvaro av
någon, till samvaro. När jag kanske har behovet av äldrevård eller
omsorg, så kanske jag skulle kunna få trycka på en knapp och det
kommer upp en människa som jag kan prata med. Nu är jag lite i cyber,
men …

EVA:

En liten avatar kanske, eller något sånt där [skratt]?

JÖRGEN:

Ja, precis, det är lite så. För jag vet just det här med närvaro, eller
samvaro med någon annan, att när man sitter ensam, att ha någon att
prata med. Nu finns det många olika andra lösningar på det där också,
men jag ser just den här människan som ploppar upp ur golvet och så
”Ja, du ringde på mig?”

EVA:

Ja, spännande.

JÖRGEN:

Ja, men just det här med nära tillgång till närvaro, absolut. Så är det.

EVA:

Du, Maria?

MARIA:

Ja, det första jag tänker på är trygghet så klart. Att jag ska kunna känna
mig trygg. Men tänker jag lite i de här banorna så är jag också inne på
att allt som kan göra mig så självständig som möjligt. Alla de
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hjälpmedel som redan i dag finns som gör att jag kan faktiskt vara så
självständig som möjligt, att utveckla det. Och om jag behöver hjälp här
i framtiden … hoppas jag är långt bort, så finns det ännu mer
utvecklade produkter för självständighet.
EVA:

Det låter spännande. Hörni, tack för det här samtalet. Tack Jörgen
Westin och tack Maria Zetterblad.

JÖRGEN:

Ja, men tack själv.

MARIA:

Tack.

JÖRGEN:

För att vi fick deltaga.

EVA:

Och till dig som lyssnar, glöm inte att följa oss på SKR:s webb och
prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev. Följ oss på Linkedin, på
hashtaggen Kompetenscenter Välfärdsteknik. Tipsa gärna andra om den
här podden, och hör av er om ni har idéer om samtalsämnen eller
personer ni vill att vi ska ha ett samtal med. Trygghet och
självständighet livet ut. Tack för att du lyssnat. Jag heter Eva Sahlén. På
återhörande.

RÖST:

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.

