
Sammanfattningar från seminarierna 21 september  
 

Digitaliserad socialtjänst med Kalle Petterson, Lupita Svensson och Stefan Larsson 
 

• Att vara behovsstyrd och inte välja digitalt bara för att. 
• Visa på nyttan med digitaliseringen. 
• Användarvänliga system och visa på nyttan i vardagen 

 

Digitala analyser i socialt och brottsförebyggande syfte med Elina Bratt, Sofia 
Persson och Torbjörn Johansson.  
 

• Samverkan mellan räddningstjänst och socialförvaltningens äldreomsorg. 
Varför och var inträffar olyckor och/eller bränder? Lämna informationen om 
olyckor eller bränder vidare i syfte att vidta rätt åtgärder och erbjuda hjälp. 
 

• Var har vi ”safe-spots” i staden? Mycket intressant input! Varför är denna plats 
säker och vad gör den säker? Bra inlägg för att utvärdera vad det är som gör 
platsen säker, ett slags ” best practices” som vi lätt missar när vi bara letar 
problem. 
 

• FoU kan hjälpa till att sprida kunskap om ”Händelsekartan” och utvärdera 
brottsförebyggande projekt i kommunerna. 
 

Att vara förälder med ADHD eller autism och hur uppkopplad teknik kan underlätta 
med Petra Sommarlund och Malin Niklasson 
 

• Differentierad komplex målgrupp – många tror att de vet vad ADHD innebär 
men det gör vi inte.  

• Utvecklingen med IoT och smarta prylar kan hjälpa målgruppen t.ex. med att 
passa tider, utföra aktiviteter och hålla energibalans. Men en större kunskap 
och förståelse i samhället är också central.  

• Samskapande workshops i en tvärvetenskaplig anda ger nya insikter för alla 
inblandande.  

 

Virtual reality inom utbildning och andra verksamheter; dagens möjligheter och 
begränsningar med Fredrik Hedström 
 

• Intressant område inom exv. funktionhinder hur en kan bjuda på erfarenheter 
och upplevelser med avgränsad mängd stimuli.  

• Viktigt redskap vad gäller att få ökad förståelse för olika situationer och 
människor 



• Med VR-körkortsutbildning kan det bli mycket billigare att ta körkort, vilket 
underlättar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.  

• VR kan användas för case där personal får inta brukarperspektiv och reflektera 
över det de då upplever.  

 

Sammanfattningar av workshops 22 september 
 

Workshop 1: Brukarperspektiv med Åsa Hedberg Rundgren 
Texten kommer uppdateras.   
 

Workshop 2: Samverkan med Harald Gegner 
I vår grupp har vi pratat utifrån två perspektiv när det gäller samverkan och 
digitalisering.  
 
Perspektiv 1: Vem/vilka behöver vi samverka med när det gäller digitalisering av 
socialtjänsten 
Perspektiv 2: På vilket sätt kan digitaliseringen skapa ett mervärde för arbetet inom 
socialtjänsten  
 
Perspektiv 1: 
Vi behöver samverka med andra professioner och experter när det gäller denna fråga. Vi 
kan för lite om området för att kunna lösa de utmaningar vi ställs inför. Digitalisering är 
ett komplext och gränsöverskridande område som berör alla och som kräver 
samverkan. Det krävs mer kunskap kring digitalisering eftersom det råder en del 
begreppsförvirring inom detta område. 
 
Bra om det finns en (övergripande) strategi hur vi ska uppnå målet med en digitaliserad 
socialtjänst. 
 
Perspektiv 2: 
Det är inte en fråga om vi ska digitalisera socialtjänsten utifrån ett 
samverkansperspektiv utan hur vi kan göra det. Det handlar om generella lösningar som 
kan användas individuellt. Det krävs individuella lösningar utifrån brukarens behov, 
förutsättningar och önskemål. 
 
Det är inte tekniken i sig (möjligheten att det finns viss teknik) som ska styra utan 
brukarens behov. 
 
Gäller inte att bara knyter ihop samverkan + digitalisering utan ställer sig frågan på 
vilket sätt kan digitaliseringen vara ett stöd i samverkan.  
 
Tekniken ställer till med en del problem som kan göra det svårt för berörda att känna ett 
mervärde med digitaliseringen.  
 



 

Workshop 3: Policypåverkan på nationell nivå med Nicolina Fransson 
 
Vi behöver ha en nationell vision om vart vi ska, ett nationellt fokus. En gemensam 
digitaliseringsstrategi för att hitta samverkanspunkter för den lokala nivån och som kan 
bli aggregerad också på nationell nivå.  
 
Börja från ”bottom up”, definiera ramarna för en gemensam kartläggning av behoven. 
Sen går vi (på regional nivå) ut och kartlägger behoven. Kunskapsstyrning/utveckling 
till hur man på lokal nivå ska kunna jobba innovativt och med digitalisering. Inte vad 
utan hur. 
 
Samarbetspartners behöver vara de aktörer som finns runt klienterna. Det handlar inte 
om IT-teknik eller en IT-ansvarig som ”är digitaliseringen”. Många gånger handlar det 
om personalanpassning.  
 
Värdeord är tillit och systemskifte.  
 

Workshop 4: Attitydförändringar med Kalle Pettersson 
• Omvärldsbevakning i en snabbrörlig digital värld med fokus på kunskap och 

evidens 
• Genom kartläggning se på vilka extra resurser och kompetenser som behövs för 

att kunna fokusera på digitalisering 
• Kommunicera förändringsarbete 
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