
Välkommen till webbseminariumet 
Digital handel inom vård- och omsorgsverksamheter 

Onsdagen den 16 juni 2021 kl. 09.00 - 12.00. 

AGENDA
09:00 || 10min 
Inledning 

Deltagarna hälsas välkomna av  
dagens moderator

10:00 - 10:30 || 30min 
Konsumenters förväntningar på mottagarfria  

livsmedelsleveranser 

Vilka förväntningar har konsumenter på mottagarfria  
leveranstjänster och hur påverkas förväntningarna av  

den faktiska upplevelsen? John Olsson, Daniel Hellström och  
Klas Hjort från Lunds Universitet presenterar pågående forskning  
om mottagarfria leveranser inom dagligvaruhandeln. Studierna  

görs tillsammans med Nowaste Logistics där deras 
 tjänst testas på hushåll i Helsingborg stad. 

10:30 - 10:40 || 10 min paus

09:10 - 09:30 || 20min 
SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik -   

Uppdrag att stödja Sveriges kommuner att utveckla  
omsorgen om äldre med digital teknik.

SKR har inom ramen för en överenskommelse med regeringen  
inrättat kompetenscentret för välfärdsteknik. Ann-Charlotte Klarén  
på Kompetenscentret berättar om uppdraget. Hur de arbetar för att  

stödja kommunerna att utveckla sina verksamheter för att öka  
trygghet och självständighet för invånarna livet ut.

09:30 – 10:00 || 30min
Hur jobbar man med e-handel i olika  

vård- och omsorgsenheter? - en  
redovisning av telefonenkät med ett 70-kommuner

Under våren 2021 har Josefin Granath och Rebecka Hallams,  
från Steerlink Partners, genomfört en utökad undersökning  som  

bygger på deras tidigare examensarbete. Man har intervjuat  
ansvariga för 54 vård- och omsorgsverksamheter i Sverige  
hur man arbetar med digital handel och vilka utmaningar  

man upplever. Josefin och Rebecka presenterar svaren.

 
11.20 - 11:50 || 30min 
Reflektioner från dagen 

Dagen avslutas med frågor och synpunkter från deltagare  
och presentatörer. Frågor och synpunkter som kommit in  

på chatten och via menti förmedlas av moderatorn.

10: 40 - 11:20 || 40min 
Testbädd Helsingborg

Helsingborgs stad erbjuder sedan en tid sina brukare  
e-handlad mat. Nyligen har man även börjat använda  
uppkopplade leveransskåp med kyla för att förenkla  
mottagandet av varor. Helsingborgs stad presenterar  

projektet och därefter berättar Susanne Hjorthagen från E-drop  
och Mats Andersson  från Mathem deras roller i projektet. 

De utmaningar som vården, socialtjänsten och äldreomsorgen står inför 
ställer krav på förändring och förnyelse. För att kunna möta 
medborgarnas behov även i framtiden måste vi ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. 
 
Digital handel av dagligvaror skapar nya möjligheter till förbättringar 
inom vård- och omsorg. Brukaren kan själv från sitt hem aktivt vara med 
och välja ur sortimentet, och personalen kan istället för att lägga tid på 
att gå och handla så kan man lägga resurser för att förstärka andra delar 
av verksamheten.  

Fördelarna tycks vara många, men vilka utmaningar finns kopplade till 
utvecklingen?

Den 16 juni arrangerar Helsingborgs stad, Lunds Universitet/Campus 
Helsingborg och Nowaste Logistics AB ett gemensamt seminarium för att 
belysa och diskutera dessa frågor.
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