
Noden för 
välfärdsteknik och 
digitalisering (NVD)
Projektrapport 2022

Anna Åkerberg
Karl Schultz

FoU i Sörmland
Dro  ninggatan 16 B

632 20 Eskilstuna 
www.fou.sormland.se

  Om 
   rapporten

Projektrapporten beskriver NVD – Noden för 
välfärdsteknik och digitalisering, vad gäller sy  e, 
bakgrund, arbete och resultat. 
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Sy  et uppfylldes genom:

• Kon  nuerlig omvärldsbevakning samt in-
forma  ons och kunskapsspridning u  från 
aktuell forskning och teknikutveckling 
inom området välfärdsteknik och digital-
isering

• Bevakning och samordning av enskilda 
projekt, ini  a  v, ak  viteter och utveckling-
sarbeten av intresse för fl era kommuner 
och/eller Region Sörmland

• Spridning av informa  on och kunskap om 
ovanstående ak  viteter i NVD:s kanaler.

Bakgrund och syfte
I Sörmland fanns e   stort behov av ökad samverkan mellan kommunerna kring 
välfärdsteknik och digitalisering. Därför startades Noden för välfärdsteknik och 
digitalisering (NVD), som pågick 2019–2021.

Arbete och resultat

Arbete
NVD var under tre år en pådrivande 
aktör för samverkan mellan Sörmlands 
kommuner och Region Sörmland gäl-
lande välfärdsteknik och digitalisering. 

Projektet har bidragit med omvärlds-
bevakning och kunskapshöjande insat-
ser, både generellt och riktat mot en-
skilda verksamhetsområden. 

NVD har också genomfört utvärde-
ringar och kunskapskartläggningar av 
välfärdstekniska lösningar. 

Under 2020 - 2021, har noden också 
deltagit i, eller le   projekt där fl era 
aktörer i länet samverkat kring satsnin-
gar på digital transforma  on av olika 
verksamheter. Exempel på projekt är 
DiAS – digital alkoholpreven  on, Ordnat 
införande samt digitaliseringsstrategin.

NVD var under tre år en pådrivande aktör för samverkan mellan Sörmlands kom-
muner och Region Sörmland gällande välfärdsteknik och digitalisering.

Resultat 
E   vik  gt bestående resultat av projek-
tet är a   digitalisering nu permanentats 
som e   eget område, vilket kommer a   
innebära e   mer långsik  gt samverkans-
stöd  ll länet. 

Fram  da eff ekter
Fram  da konkreta eff ekter av NVD är 
satsningen på en länsgemensam digi-
taliseringsstrategi och återinrä  andet 
av Beredningsgrupp Digitalisering som 
bland annat, utöver a   stö  a den region-
ala samverkans- och stödstrukturen, vad 
gäller digitalisering, också kommer a   
jobba med implementering av digitaliser-
ingsstrategin. 

Samtliga av dessa ak  viteter ligger också 
väl i linje med den länsgemensamma sats-
ningen på nära vård i Sörmland.

Sy  e och genomförande
Det övergripande sy  et med 
NVD var a   främja samver-
kan mellan kommunerna i 
länet samt Region Sörmland, 
inom området välfärdsteknik 
och digitalisering inom so-
cialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård. 

NVD skulle också bidra  ll 
kunskapsutveckling inom väl-
färdsteknik och digitalisering.


