
Varför blev medborgardialogen om 

framtidens teknik inom vård- och 

omsorg i Östersund lyckosam?



Genomförande

• 5 dialoger i olika kommundelar under drygt två veckors tid.

• Personaldialog - där vård- och omsorgsförvaltningens personal 

bjöds in till att få information om den nya tekniken och även få 

möjlighet att lämna sina reflektioner och synpunkter.

• Medborgardialog – där allmänheten bjöds in till information och 

dialog om både befintlig och framtida teknik inom vård och 

omsorg.



Följande teknik ingick i visningen:

• Vanliga trygghetslarm

• Mobila trygghetslarm/positioneringslarm 

• Nattillsyn via webbkamera 

• J-Dome 

• Phonirolås 

• Mobil dokumentation/informationsåtkomst

• Appar för surfplattor 

• ”Giraffen”



• Framgångsfaktorer

• Erfarenheter



Framgångsfaktorer

• Ämnet - Framtidens teknik inom vård- och omsorg

• Projekt organisationen

• Stödet från Infobyrån

• Utbildning av förtroendevalda och tjänstemän innan 

genomförandet

• Genomförandet



Framgångsfaktorer - Ämnesområdet

• Ämnet - Framtidens teknik inom vård- och omsorg

• 8 stationer - Den nya tekniken presenterades på ett mycket 
professionellt och pedagogiskt sätt, mycket uppskattat av både 
personal och allmänheten. 

• Flera besökare uttryckte detta och det var tydligt att detta ökade deras 
förtroende för den teknik som visades upp

• Ämnet lockade stort intresse från media, TV inslag på SVT, TV4.

• Artiklar i Länstidningen, ÖP, Östersund



Framgångsfaktor- Projektorganisationen

• Styrgrupp – Vård- och omsorgsnämnden och presidiet

• Löpande dialog varje nämnd 1g/mån om syfte och 
genomförande

• Projektgrupp i förvaltningen

• Handläggare/ projektledare

• Informatör

• Nämndssekreterare

• Utökad projektgrupp för detaljplanering med teknisk personal i 
förvaltningen som skulle delta i dialogerna

• Tydlig projekt-/ aktivitetsplan med olika ansvarsområden 
inklusive informationsplan



Framgångsfaktor- Stöd från infobyrån

• Professionellt stöd från infobyrån med 

• Informationsmaterial

• Filmer

• Affischer

• Rollups

• Tröjor 

• Namnskyltar

• med mera.



Framgångsfaktor- Utbildning före genomförandet

• Utbildning av tjänstemän och nämnd innan dialogerna 

genomfördes.



Erfarenheter

• Behov av mer utbildning av tjänstemän och förtroendevalda –

hur man ska föra dialog, lyssna, fråga djupare.

• Vid flera liknande dialoger - viktigt att ha samma person som 

leder dialogen

• Information - hur nå ut? Mun mot mun metoden gav flest 

besökare

• Välja olika arenor och tidpunkter för  hur medborgardialoger ska 

genomföras.



Återföring

• Återföring i början av juni och efter beslut av nämnden i höst till 

samtliga medborgare som uppgett sin mailadress

• Information via hemsidan kommer före midsommar



Vad återstår

Pågår planering för 2015 års dialoger



Slutord

Medborgardialogerna har inneburit att VON kommer att fatta ett 

inriktningsbeslut om att införa teknik inom vård- och omsorg på 

kort och lång sikt 

• Webkameran - nattfrid kan erbjudas omgående


