VÄLFÄRD
Digitaliseringen skapar möjligheter

Bredbandsutvecklingen handlar inte längre bara om en snabb uppkoppling för TV eller internet,
utan om att bygga en digital infrastruktur för alla samhällets funktioner. Det är viktigt att säkerställa att invånarna i en kommun får tillgång till snabbt och kvalitetssäkert bredband både på
jobbet och i hemmet. Det skapar nya möjligheter, inte minst eftersom digitala tjänster kan skapa
en mer framtidssäker välfärd som ger en mer individanpassad omsorg med kvalitet.

Vänd för att läsa mer om digitaliseringens
möjligheter inom omsorg

VÄLFÄRD
Bredband för en bättre välfärd är inte bara en fråga om
resurser, utan mer en fråga om att hitta nya och bättre
lösningar som är anpassade för både dagens och morgondagens behov. Digitaliseringens möjligheter skapar
förutsättningar till ett långsiktigt förbättringsarbete med
fokus på en bibehållen kvalitet och en mer sammanhållen
vård och omsorg för de mest sjuka och äldre. Det handlar
om att förnya arbetssätt och ändra vanor.
BÄTTRE LIV FÖR SJUKA OCH ÄLDRE
Sverige står inför en dramatisk kostnadsökning för äldreomsorgen, eftersom vi lever allt längre. Bara inom hemtjänsten beräknas kostnaderna öka med minst 60 procent
fram till 2020, jämfört med 2010. Enligt forskningsinstitutet Acreo, kan Sveriges kommuner med nya digitala
lösningar, e-tjänster, reducera kostnaderna inom hemtjänsten med många miljarder kronor fram till 2020. Det är en
stor besparingspotential. Och då handlar det bara om en
enskild tjänst i en mycket omfattande offentlig verksamhet.
Besparingen skulle kunna ske genom minskade behov av
fysiska besök. En del besök kan ersättas av videosamtal
dagtid och andra med mörkerseende kamera nattetid.
Detta ger en kompletterande tillsyn och innebär att de
äldre känner sig tryggare. Studien visar på att tjänsterna
upplevs som positiva och leder till ökad självständighet,
trygghet, delaktighet och valfrihet för de äldre. Men framförallt ger det tid över för de ännu mer sjuka och för andra
viktiga kvalitetshöjande åtgärder inom omsorgen.
Med hjälp av den digitaliserade utvecklingen kan olika
former av e-tjänster erbjudas för att upprätthålla hög
kvalitet på vård och omsorg. Andra exempel är läkarbesök via videolänk, som skulle kunna ge många fler
möjlighet att träffa en läkare och korta ner väntetiderna
inom sjukvården.
Det är tydligt att besparingar via e-tjänster kan leda till
bättre arbetsförhållanden, ökad kontakt och mer tid för
människor som efterfrågar och behöver den mest.
EN SKOLA FÖR ALLA
En annan sektor som skulle kunna gynnas av den digitala
utvecklingen är skolan. Inom skolan kan modersmålsundervisning med hjälp av videokonferensteknik genomföras.
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Den undervisande läraren kommunicerar via både ljud
och bild med eleverna via dator med snabbt bredband.
Undervisningen samordnas och gör det möjligt att hitta
behöriga lärare och skapa tillräckligt stora grupper för
bästa utbyte.
Utbildningar på högskolor och universitet som erbjuder
föreläsningar via internet förekommer allt oftare. Det ger
större urval av utbildning utan att behöva flytta, vilket
gynnar glesbefolkade områden och kommuner.
DEN EGNA KOMMUNEN
Fiberbredbandsnäten lägger grunden för digital utveckling
och är viktig för tillväxten, välfärden och inte minst för den
egna kommunens kommunikationskostnader.
Enligt Forskningsinstitutet Acreo har varje krona som en
kommun investerat i bredband gett i genomsnitt 1,50 kronor i avkastning över en femårsperiod. Detta dels p g a att
kommuner gör egna besparingar genom att kommunikationskostnaderna sänks med 30 till 50 procent, dels att det
genererat fler arbetstillfällen.
Men det är inte den enda besparingen. I några län har
den administrativa mötesverksamheten inom och mellan
kommunerna effektiviserats genom videkonferensmöten.
Kommunchefer, kommunalråd och andra arbetsgrupper
möts via nätet och minskar deras resande. Ett arbetssätt
som sparar både tid, pengar och miljö.
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