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Som ett steg i kommunens arbete för att förbättra och utveckla vård och omsorg 
har Nacka kommun tecknat avtal med Tieto och Vital Integration om leverans av 
digitala lösningar och hjälpmedel. För att lösningarna ska fungera och för att kunna 
leverera en obruten larm- och vårdkedja krävs en stabil uppkoppling. Därför har 
man valt Net1 som samarbetspartner i detta banbrytande projekt.

Ett tydligt mål i Nackas kommuns satsning på väl-
färdsteknik är att lämna det prisfokus som ofta råder 
vid off entliga upphandlingar och istället föra en dialog 
med själva marknaden för att på rätt grund investera i 
tjänst och funktion som är till verklig nytta. Nacka vill 
skapa samverkan mellan alla de parter som är involve-
rade i den omfattande vårdkedjan. En viktig del är den 
digitala plattform som Vital Integration tillhandahåller. 
Tillsammans med en stark och trygg avtalspart som 
Tieto, skapas goda förutsättningar för att uppnå Nack-
as ambitioner med att vara en av Sveriges främst inom 
välfärdsteknik.  

Stuprörsmodell skapar långa ledtider

Magnus Cederström är Senior Partner på Vital Inte-
gration och menar att den stuprörsmodell som länge 
använts i kommunernas olika verksamheter inte längre 
är gångbar:  

– Arbetet för de olika delarna av det kommunala 
vårdarbetet innebär att man arbetar mer eller mindre 
fristående från varandra. Vår utmaning är att organise-
ra arbetet över hela linjen och få de olika funktionerna 
att samverka. 

Men samordning tar tid. Större aktörer i vårdkedjan 
har å sin sida svårt att arbeta agilt medan de mindre, 
som ofta har mer innovativa lösningar i många fall 
saknar resurser. Därför arbetar Vital Integration för att 
paketera tjänster och funktioner som skapar nytta för 
de olika parterna:

– Bastjänsten är vår digitala plattform och leveransen 
av en obruten larm- och vårdkedja i infrastrukturen.

 Vital Integration 
är Nacka kommuns 
välfärdsoperatör. En 
trusted service provider 
inom välfärd som genom 
innovation och ny 
teknik, utveckling och 
kravställning, arbetar för 
att utveckla infrastruktur 
som alltid fungerar.
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Hållbar infrastruktur genom samarbete 
i ekosystem av leverantörer

En del av den problematik som funnits i vårdkedjan är 
alltså att så många olika aktörer äger ansvar i dess olika 
delar. Vital Integration vill i satsningen med Nacka 
kommun ta ett helhetsgrepp om hela kedjan och agera 
hängränna för alla stuprör. Magnus, igen:

– Vital Integration är Nacka kommuns välfärdsope-
ratör. En trusted service provider inom välfärd som ge-
nom innovation och ny teknik, utveckling och kravställ-
ning, arbetar för att utveckla infrastruktur som alltid 
fungerar och som dessutom säkerställer att lagkrav och 
integritet uppfylls. Vi kallar det vital connect och i stort 
handlar det om att skapa en hållbar infrastruktur – att 
allt funkar, när det ska funka.

Vital Integration arbetar, till skillnad från större och 
mer traditionella leverantörer, i ett ekosystem av leve-
rantörer. Dessa är ofta mindre och innovativa företag 
som individuellt inte haft resurser nog att upphandla 
om avtal med kommunen men som nu, genom plattfor-
men kan skapa stort värde genom nydanande arbets-
sätt, digitala tjänster och lösningar. 

Välfärdsteknologi är aldrig offl  ine

Att larm- och vårdkedjan förblir obruten förutsätter en 
ständig, stabil och säker uppkoppling. Som en viktig 
del i ekosystemet har Vital Integration därför valt två 
leverantörer för uppkoppling – Net1 och Tele2. 

I ett första steg av samarbetet har Vital Integration 
valt att anlita Net1 för leverans av VPN, APN och upp-
koppling, men Magnus betonar att avsikten är att ytter-
ligare utveckla samarbetet successivt: 

– Net1 är en partner som har visat sig kunna hålla 
jämna steg med den utvecklingstakt vi har. Deras främ-
sta styrkor är områdena hårdvara, övervakning, setup 
och leveransbarhet. Vi vet i vilka avseenden de kan göra 
skillnad för vårt arbete – avseenden där andra leve-
rantörer inte har kunnat arbeta lika snabbt och säkert 
tillsammans med oss. En annan viktig del i vårt samar-
bete är att de besitter kunskap som inte bara omfattar 
uppkoppling utan hela vägen ner till hårdvaran. Det 
innebär att vi i vår tur kan fokusera på det vi gör bäst. 

En vårdkedja 
utan svaga länkar.

 Net1 är en partner 
som har visat sig kunna 
hålla jämna steg med 
den utvecklingstakt vi 
har. Deras främsta styrkor 
är områdena hårdvara, 
övervakning, setup och 
leveransbarhet. 
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Små, innovativa förändringar kan rädda liv

När projektet har rullats ut i full drift kommer kommu-
nens biståndshandläggare att ha tillgång till en tjänste-
katalog. Baserat på de val av tjänster som handläggaren 
gör, har Vital Integration tillsammans med sina samar-
betspartners fem dagar på sig att leverera beställningen 
till brukare. 

En av de tjänster som kan beställas är uppkopplade 
trygghetslarm. Idag finns 1350 brukare av trygghets-
larm i Nacka kommun och de nya mobila larmen har 
försetts med positioneringsfunktioner – både inomhus 
och utomhus – vilket skapar en larmmottagningsked-
ja oavsett var brukaren befinner sig. Detta gäller även 
utanför kommunens gränser, något som tidigare varit 
ett problem. 

I samarbetet med Nacka kommun levererar Vital In-
tegration även tjänster för digitala lås vilket kommer att 
förbättra och underlätta i kommunens arbete på flera 
olika sätt. Larmpatruller som kallats ut vid larm har 
tidigare behövt åka till en central punkt för att hämta 
upp nycklar och först därefter kunnat ta sig ut till den 
nödställde. Dels är arbetet ineffektivt – uppskattningar 
som gjorts visar att cirka tio procent av personalens 
arbetstid går åt till att hantera nycklar. Dels är det en 
fråga om brukarnas säkerhet; ju längre tid det tar innan 
hjälpen kommer, desto större är risken att läget förvär-
ras. Hårdrar man det kan det vara en fråga om liv och 
död. Med digitala lås loggas alla besök och det är fullt 
spårbart vem som varit hos kunden och när. På så sätt 
minskar ledtiderna och vårdpersonalen får mer tid hos 
brukaren. 

 Bastjänsten är vår 
digitala plattform och 
leveransen av en obruten 
larm- och vårdkedja i 
infrastrukturen.
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Nacka kommun vinner på att tänka nytt

Arbetet med implementeringen av tjänster för digital 
välfärd i Nacka kommun är än så länge bara i startfa-
sen och nyttan och värdet kommer utan tvekan att ge 
positiva effekter för såväl vårdpersonal som vårdtagare 
– och samhället i stort. Fler kommer till exempel att ha 
möjlighet att bo kvar hemma längre och ökade möjlig-
heter till fri rörlighet genom de digitala larmen kommer 
att leda bättre hälsa. Inte minst kommer arbetet för 
vårdpersonalen att underlättas vilket ger mer tid till det 
viktiga personliga mötet.

För Nacka kommun är en avgörande del i de föränd-
rade arbetssättet att alla parter i hela kedjan utbildas. 
Magnus Cederholm avslutar: 

– För dem som arbetar i kommunens olika verk-
samheter – från politiska beslut och hela vägen ner till 
slutanvändare – är det av stor vikt att skapa förståelse 
omkring möjligheterna med den här satsningen om alla 
samarbetar. Och att skapa medvetet omkring allt som 
faktiskt går att digitalisera. De nya tjänsterna kan kom-
ma att kosta mer än de befintliga, men vi vet samtidigt 
att de kommer att bidra med oerhört mycket mer nytta. 
Vår främsta fördel som samarbetspartner är att vi vet 
hur de kommunala verksamheterna fungerar och har 
tillgång ett stort nätverk av innovativa samarbetspart-
ners. Det gör att vi enkelt kan hitta effektivare arbets-
sätt och lösningar– som verkligen gör skillnad. 

Har du frågor och funderingar kring att välja rätt uppkoppling?  
Vi på Net1 hjälper företag i alla storlekar, i hela Sverige att välja rätt uppkoppling. 
Våra företagskunder spänner från  Vattenfall till mindre företag som Displaykungen.  
Läs mer om Net1s erbjudande på www.net1.se/foretag/

Net1 Företag

0774 - 42 42 43

net1.se/foretag

FAKTA: LEVERANSEN
Net1:s leverans gentemot Vital Inte-
gration består främst av en förstklassig 
säker mobil VPN-lösning. Den kommer 
att konfigureras som ett separat och 
isolerat nät skild från all annan trafik 
inom Net1:s nätverk. Lösningen är 
skalbar och flexibel där både antal 
terminaler och redundans i lösningen 
kan adderas med tiden. 
Net1 levererar även beprövade  
terminaler för datauppkopplingarna.




