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Vad är innovation för Myndigheten för 
delaktighet?

• Innovation är hela den process där man gör 

något nytt som ger ett värde tillbaka. Det 

innefattar allt från att identifiera problem och 

komma på idéer till att allt är genomfört och 

satsningarna ger effekt



Samverkan vid utveckling av ny digital 
teknik

•Användare, kommun, forskning, företag

•Kläder efter väderapp

•Robotar- kultur på distans

•Teknik och arbetssätt 



Quadruple helix model

Företag Forskning

OffentligsektorCivilsamhället



•Personlig assistans som del i lagstiftning och 

som tjänst till medborgarna

•Hörselslinga i offentliga lokaler

•Engreppsblandare som standard i det allmänna 

utbudet

•Picture my life

•Att sätta ihop möbler själv

Exempel på innovationer



Talstyrd GPS Läsplatta

Puls- & temp-

mätning i handtaget
Hjälpmotor

Solceller för 

belysning



Ny app gör det enklare att välja kläder 
efter väder



Resledaren



Smarta hem



Hur kan ni arbeta med innovation i era 
verksamheter?

-Utgå från brukarens behov.

-Använd era egna kunskaper.

-Vilken teknik finns?

-Om tekniken inte finns, hur går ni vidare?



Vad gör MFD?

• Innovationsråd Delaktig kommunikation

• Appar – klädappen, reseledaren

•Appforum

•Digitalt stöd för självbestämmande

•Konitionsimulatorn

•Miljöanpassningar

Tjänster

Ekonomi

Dagliga aktiviteter

Kontakt vård-omsorg

Sociala mötesplatser



Hur hittar jag information om ny 
teknik?

•Sök på internet

•MFD:s hemsida

•SKL

•PTS Innovationstävling

•Vinnova (Verket för innovationssystem) 

•Funka

•Youtube



Innovationsbehov?

• Stort behov i skolan. Mycket teknik finns. Men inte kunskap om hur den 

ska användas och utnyttjas. 

• Digital teknik som är universellt utformad (måste gå att använda till 

exempel vid flerfunktionsnedsättningar).

• Inom hemtjänst för att visa vem som kommer.

• Digital teknik som går att individanpassa.

• Finns exempel på analoga hjälpmedel som skulle få ett mervärde om de 

digitaliserades.

• Digitala system som kan reglera/varna användare när deras energinivå 

börjar ta slut.



Paus



 Behövs ökad kunskap hos omgivningen om tekniken att fungera 

som det är tänkt. Behövs återkommande stöd för att kunna 

använda tekniken.

 Korta tidsperspektiv hos kommuner.

 Långsamma processer i lagstiftningen.

 Platser med dålig täckning.

 Vissa grupper har sämre förutsättningar att hitta digital teknik som 

möjliggör delaktighet.

 Digitalt utanförskap

Innovation hinder?



Vidareutveckla produkter

• Portabel medicinpåminnare.

•Fler olika alternativa tidsstöd. 

•Digitala kallelser till möten.

•Planeringstavla som är vattentät och guidar till 

vidare aktivitet. 

•Mycket enkel och intuitiv armbandsklocka med 

larm och text

•Digital teknik som visar om det är dag eller natt. 



Framtidsspaning



Virtuell verklighet



Förstärkt verklighet



Proaktiv teknik



Robotar



Besök gärna MFD på nätet

www.mfd.se

http://www.mfd.se/valfardsteknologi


