Podden om välfärdsteknik introduktion 4 minuter

SPEAKER1:

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.

SPEAKER2:

Det här är Podden om välfärdsteknik.

EVA:

Hej och välkommen till Podden om välfärdsteknik, en podd som görs
av SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik. Jag heter Eva Sahlén och
jag samordnar dels det här kompetenscentret som finns på SKR, men
också de kommande samtalen i den här podden. Och vad är då
Kompetenscenter välfärdsteknik? Ja, det är en del av en treårig
överenskommelse som Sveriges kommuner och regioner och regeringen
har träffat. En överenskommelse som innebär att alla kommuner har
möjlighet att rekvirera stimulansbidrag för att utveckla sin äldreomsorg,
med hjälp av digitala lösningar eller välfärdsteknik. Den innehåller
också en stödfunktion som SKR ska inrätta, och det är precis det som
Kompetenscenter välfärdsteknik utgör. Ett stöd till alla kommuner i hur
man ska kunna bättre införa välfärdstekniklösningar i sin kommunala
vård och omsorg. Den tredje komponenten i den här
överenskommelsen, det är att vi har också utsett tio stycken
modellkommuner som dels utvecklar mer av välfärdsteknik i sina egna
kommuner, men de utgör också en del av det här Kompetenscenter
välfärdsteknik. Och är med och stöttar och ger råd, och har också
erfarenheter att bidra med i kontakterna med övriga Kommunsverige.
Jag har med mig i det här rummet också vår kommunikatör i
Kompetenscenter, Gabriella Flodén. Gabriella, varför startar vi en
podcast?

GABRIELLA:

Jo, anledningen till att vi startar en podd, det är för att det blir ett bra
komplement till våra andra kanaler. Vi har då ett nyhetsbrev och vi
finns på webben, på SKR.se, och vi finns även i sociala medier. Men
det här med podden, det blir ett väldigt bra alternativ till de som vill
lyssna, de som kanske är på väg till jobbet, i bilen, eller tar en
promenad, eller vill lyssna på det materialet som vi tar fram vid andra
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tillfällen. Och det är också så att vi kommer att fördjupa oss i specifika
frågor som rör välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Och då har man
möjlighet att lyssna på det.
EVA:

Ytterligare en orsak till att vi har startat den här podden, det är att det
här är jätteviktiga frågor. Vi vet att äldreomsorgen kommer att kräva
oerhört mycket mer behov av personal om tio år. Vi kommer att vara
dubbelt så många personer som är 80 plus och så vidare. Och då
behöver man utveckla nya lösningar. Och digitalisering och
välfärdsteknik är två jätteviktiga sådana inslag för att hantera de här
jättestora utmaningarna som hela Kommunsverige, och inte bara
Kommunsverige, utan hela Sverige står inför. Och vi hoppas att vi i en
sån här podd ska kunna fördjupa en del samtal, som handlar om
digitalisering av den kommunala vården och omsorgen och om
välfärdsteknik. Och prata med spännande personer som representerar
olika delar av vårt samhälle.

SPEAKER2:

Det här är Podden om välfärdsteknik.

EVA:

Trygghet, självständighet livet ut. Jag heter Eva Sahlén. På återhörande.

SPEAKER1:

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.

