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                                                                                         SeniorNet Sweden 

                           SeniorNet mail nr 1 

     Information om aktuella SeniorNet frågor 

     februari 2020  

 

SeniorNet mail är ett nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser om vad som 

pågår och ett axplock av allmän relaterad information. Nyhetsbrevet är i första hand  

riktat till klubbarna men publiceras även på webbplatsen https://seniornet.se/ 

Följ oss även på Facebook. 
 
 

SeniorNet Växjö uppdaterade sin startbild på Facebook; Livet blir lite enklare och mycket 

roligare med internet. 

 

SeniorNet Malmö öppnade ett nytt IT-café på Malmö Stadsbiblioteket Lärcenter den  

14 januari. 

 

SeniorNet Nacka har haft en genomgång av hur man avregistrerar konton på sociala 

medier. Presenterade gjorde Mattias Inghe, journalist på tidningen PC för alla. 

 

SeniorNet Botkyrka delar med sig av en presentation om e-hälsa från fredagsträffen 

i Tullinge den 14 februari.  

 

SeniorNet Salem hade en temadag den 17 februari om lösenordshantering.  

 

SeniorNet Tyresö får besök av Cecilia Gruvberger den 5 mars. Hon håller på att lansera 

PICAPEN, ett IT-verktyg som hjälper dig att skriva din livsberättelse eller något annat som 

du vill berätta om. 

 

Årsstämman 7 maj 2020 i Stockholm  
SeniorNet Swedens årsstämma är inbokad till den 7 maj 2020 i Landstingssalen, 

Landstingshuset i Stockholm. Varmt välkommen!  

 

Kallelsen skickas ut via mejl och publiceras på webbplatsen helt i enlighet med stad-

garna. Inkomna motioner med styrelsens yttrande över motionerna ingår i kallelsen och 

behandlas på stämman. 

 

Dagen inleds med rapport från Framtidsgruppen och utbildningsprojektet/Handledar-

guiden. Själva Årsstämman börjar klockan 12 och efter stämman kommer Björn Eriksson, 

ledare för Kontantupproret, och berättar om varför kontanter behövs i samhället.     

 

Angående Forum. Medlemmarnas frågor kring Forum besvaras i samband med motions-

behandlingen på stämman.  

 

Tid: 7 maj klockan 10.30 - 16.30.  

 

Kontakt: Vår kanslist nås via kansli@seniornet.se eller via  

Mobil: 076-027 27 17.  

 

https://seniornet.se/
https://www.facebook.com/pg/SeniorNetSweden/posts/?ref=page_internal
https://www.seniornetvaxjo.se/
https://www.facebook.com/groups/202929893106162/
https://www.facebook.com/groups/202929893106162/
https://www.seniornetmalmo.se/
https://www.seniornetmalmo.se/2019/12/14/seniornet-malmo-i-samarbete-med-stadsbiblioteket/
https://nacka.seniornet.se/
https://nacka.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/39/2020/02/Avregistrering-av-digitala-konton.pdf
https://nacka.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/39/2020/02/Avregistrering-av-digitala-konton.pdf
https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxib3RreXJrYXNuYnxneDoyNjU3YTE5YTcxNDM1Ng
http://www.seniornetsalem.se/
https://tyreso.seniornet.se/
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/arsstamma-2020/
mailto:kansli@seniornet.se
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Vår webbplats behöver uppdateras   
Vi står inför en större uppdatering av vår nuvarande webbplats som har Wordpress tema 

Responsive till en version 4.0, vilket är både nödvändigt och innebär en hel del förbättrin-

gar. Vårt klubbkoncept är en så kallad multisite och det medför att uppdateringen behöver 

göras på varje lokal webbplats.   

 

Ett arbete har påbörjats och ett test ska genomföras för tre klubbar. När dessa fungerar 

kommer en utrullning av den uppdaterade versionen till övriga klubbar göras i en viss 

ordning under våren. Det ska också finnas en säkerhetskopia för respektive klubb så att så 

att inlagd information inte försvinner.  

 

Vi vill dock flagga för att det kan uppstå störningar under uppdateringsarbetet och att 

webbplatsen eventuellt inte är tillgänglig under kortare tider.  

 

En viktig förberedelse redan nu för respektive klubb är att börja rensa webbplatsen från 

inaktuell information och gamla bilder. Det blir lättare att hantera en övergång om det 

redan är gjort. Det är också angeläget att webbadministratörernas kontaktuppgifter i med-

lemssystemet är uppdaterade för att vi ska kunna nå ut med närmare information direkt till 

berörda. 
 

Efter denna temauppdatering krävs en hel del justeringsarbete innan webbplatsen ser bra ut 

igen. Det arbetet kommer att skötas centralt. 

 

Mer information om webbplatsens uppdatering och vad det innebär kommer så snart testet 

är genomfört. De klubbar som inte har klubbkonceptet berörs inte av detta arbete. 

Vid frågor kontakta kansliet, via kansli@seniornet.se  

 

Seniorsurfarna - en ny superkul TV-serie producerad av UR 

Seniorsurfarna är en ny TV-serie producerad av UR. Det är sex avsnitt och till alla delar 

finns också ett pedagogiskt material som kan användas för att lära tillsammans i en studie-

cirkel. 

 

Gunilla Sätterbergs mobiljunta i SeniorNet Botkyrka bidrog med inspiration till program-

met. Producenten på UR besökte nämligen en mobiljunta och började sedan fundera på en 

programidé. 

 

Skådespelarna – Ewa Fröling, Marianne Mörck, Claes Malmberg, Björn Hellberg har 

hamnat efter i den digitala världen. Under ledning av Kattis Ahlström skickas de på 

träningsläger för att öva digitala färdigheter i tv-serien Seniorsurfarna. 

 

TV-serien har startdatum den 20 februari i SVT1 kl 21.00 och finns på UR-play.  

Den måste ses!  

UR-Play Seniorsurfarna  

UR-Seniorsurfarskolan  

UR-studiehandledning.   

 

Handledarguide för våra handledare 
Hej, har du utbildat i många år eller är du nyfiken på att prova på att lära ut? Perfekt! Då 

har du kommit rätt.  

 

Detta är inledningen till SeniorNet Swedens  handledarguide som är resultatet av det PTS-

finansierade utbildningsprojektet. 

mailto:kansli@seniornet.se
https://urplay.se/program/214201-seniorsurfarna-det-behover-inte-vara-sa-svart?fbclid=IwAR3cXjBnRswNEW6bQ8UNOE6-j5kAVb5K0jNYI-2_wwvaOTS6RECpOnd-hTU
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan?fbclid=IwAR1rBIw54cajua8q0MjiY9rANsD1Y5ayOXJRkCBJgZjPWZzjpwHq93tHssc
https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/216000-216999/216517-2_Handledning_Seniorsurfarna_och_Seniorsurfarskolan.pdf
https://seniornet.se/handledarutbildning-projekt-med-pts-anslag/
https://seniornet.se/handledarutbildning-projekt-med-pts-anslag/
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Efterlysning: Vi behöver fler handledare för att ”bemanna” vår stödfunktion (Forum) för 

de som tar steget att bli handledare. Kontakta projektledaren Mikael Balte för mer 

information: mikael.balte@seniornetsollentuna.se 

 

SeniorNet Linköping gick igång 29 januari med en utbildning/cirkel och har som första 

klubb med Handledarguiden som stöd. Deltagare i utbildningen get positiv respons på 

guidens Forum. 

 

Anmäl gärna till projektledaren om du/din klubb vill komma igång med handledarutbild-

ning med hjälp av Handledarguiden.  

 

Office utbildning – via Aktiv.se 
Vi vill påminna om att våra medlemmar har fri tillgång till webbaserad utbildning i hela 

MS Office 365-paketet och Windows 10. Uppmuntra gärna medlemmar i din lokala klubb 

att titta närmare på utbildningsmaterialet från Aktiv.se. 

 

Vi har noterat att ett flertal medlemmar behöver hjälp med att anmäla sig och logga in på 

utbildningen. En rekommendation kan också vara att börja med Windows 10. Ett utmärkt 

sätt är att klubbens handledare informerar om förmånen på öppna träffar eller helt enkelt 

använder avsnitt i utbildningspaketet vid egna kurser/cirklar.  

 

Utbildningsavsnitten är oerhört uppskattade och här är några kommentarer från våra med-

lemmar: ”Utbildningarna är otroligt pedagogiskt upplagda. Nu ska jag lära mig mer.  

Helt underbar utbildning. Man lär sig och har kul samtidigt. Jag har tittat på nybörjarkursen 

vilken är upplagd på ett alldeles utmärkt sätt. Pedagogiskt och enkelt att förstå. Jag ser 

fram emot att få studera fortsättning och avancerad”.  

 

SeniorNet Sweden har ett avtal med Aktiv.se, vilket gör att medlemmar får utbildningen 

gratis. Läs mer om utbildningen och hur registreringen går till.  

 

Mer Digital rullas ut i Botkyrka  
Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen 

och ett flertal kommuner. Här är det ungdomar som står för utbildningen av äldre i syfte att 

minska det digitala utanförskapet.  

 

Mer Digital kommer nu till Botkyrka kommun där Botkyrka stadsnät har köpt in konceptet.   

Inbjudan går ut från kommunen till 12 500 personer (+ 65) och utbildningen är fördelad på 

tolv träffar. Planen är att utbildningen ska genomföras under hösten med start i september.  

 

Ett samarbete med bland annat SeniorNet Botkyrka har diskuterats för att öppna för en fort-

sättning för deltagarna även efter att Mer Digital-utbildningen är genomförd.  

  

Personal för genomförande är 17 handledare och 34 skolelever i årskurs 8. Eleverna har 

även språkkunskaper för att kunna utbilda grupper som har anat modersmål än svenska.  

 

Några andra exempel på projekt: Mer Digital Mörbylånga kommun (YouTube)  Mer 

digital Värmdö kommun – Mer digital Forshaga kommun. Det är hittills 28 kommuner som 

genomfört Mer digital . 

 

SeniorNet Värmdö öppnar världen för seniorer 

Ruth Langhard hade ingen tv hemma. Men när hon kom till SeniorNet Värmdös träff på 

biblioteket i Gustavsberg utanför Stockholm, öppnades dörren till tv-världen för henne.  

mailto:mikaelbalte@seniornetsollentuna.se
https://linkoping.seniornet.se/
https://handledarguidenseniorer.se/
https://www.aktiv.se/
https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
https://www.youtube.com/watch?v=xjmMViv6_4c
https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/bredbandochit/merdigital.4.2a4476d116f876897cba12e3.html
https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/bredbandochit/merdigital.4.2a4476d116f876897cba12e3.html
https://www.forshaga.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyheter/nyheter2019/merdigitalfilmen.5.dc00a6316ed52e2e1032b9.html
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– Här höll de flesta på med telefoner och surfplattor. Så jag blev tidigt begeistrad och köpte 

en egen platta, säger Ruth Langhard. 

Roland Johansson gläder sig till torsdagsträffarna. Att gå i pension var tufft för honom.  

–  Här blir man inte utskälld om man gör fel. Tvärtom, ledarna är väldigt omhänder-

tagande, säger han. 

 

”Den sociala fördelen med den ideella föreningen SeniorNet är dubbel. Dels lär sig 

deltagarna att kontakta nära och kära elektroniskt, dels får de träffa andra pensionärer.” 

 

SeniorNet Värmdö uppmärksammas i en DN-artikel den 28 januari. Artikeln är öppen till 

och ifrån. Rubriken är Nu bemästrar 87-åriga Ruth Langhard surfplattan. 

 

SeniorNet Solna - Sundbyberg lär äldre surfa loss 
Volontärerna Annelie Sjölin och Björn Johnsson i SeniorNet Solna-Sundbyberg brinner för 

att hjälpa andra äldre att komma i gång på nätet. 

 

– Många äldre jag träffar säger att de inte är intresserade av internet, men min uppfattning 

är att utvecklingen har gått så pass långt att det inte längre går att välja att stå utanför, då 

går man miste om för mycket för att klara sig. Ofta tror jag det handlar om en rädsla, att 

man säger nej till någonting man är rädd för. Det försöker vi motverka och få deltagarna att 

våga prova, säger Annelie Sjölin. 

 

– Omvärlden strävar efter att digitaliseras allt mer, och då stängs vissa vägar som tidigare 

var öppna om man inte hänger med, säger Björn Johnsson. 

 

Läs hela artikeln i Mitt i Stockholm den 14 januari. 

 

De trevliga artiklarna är och mycket god PR för vår verksamhet!  

 
Seniormässor under våren 2020 
SeniorNet Sweden är utställare på:  

Seniormässan i Göteborg 21 - 23 april.  

Montern bemannas av flera personer från SeniorNet Göteborg. 

Seniormässan i Malmö, 5 - 7 maj. 

Montern bemannas av flera personer från SeniorNet Malmö.  

 

Seniordagen den 5 maj i Kungsträdgården, Stockholm.  

Montern bemannas av ett flertal SeniorNet klubbar i Stockholm. 

 

Hur tar du makten över dina digitala flöden? 
SeniorNet Sweden samarrangerar ett kommande event om sociala medier tillsammans med 

Digidelnätverket. Temat handlar om hur du tar makten över dina digitala flöden i form av 

sociala medier och andra flöden.  

 

I programmet medverkar Twitter, Internetstiftelsen och även Birgitta Jonsson, SeniorNet  

Kungsholmen.  

 

Tid: 18 mars klockan 14 -16 

Plats: Stockholms Stadsbibliotek, rotundan. 

Vi annonserar hela programmet så snart det är klart via våra olika  kanaler.  
 

https://www.dn.se/insidan/nu-bemastrar-87-ariga-ruth-langhard-surfplattan/
https://mitti.se/nyheter/pensionarerna-brinner-aldre/?omrade=hela-stockholm&fbclid=IwAR2kvzNSMD76Gan8E3COomBVTzgLEg8UKagKgyW5VncAnSt9iOZoQyqRzQ8#.XiTl3zAnS2U.facebook
https://seniormassan.se/goteborg/hem_gbg/
https://seniormassan.se/malmo/hem_malmo/
http://www.seniordagen.se/seniordagen-stockholm-37452417
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All digital Week 23 - 29 mars  
All Digital Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital 

delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv 

sin egen aktivitet. All Digital Week 2020 äger rum den 23 - 29 mars. 

 

Digidelnätverkets samverkansledning samordnar och bistår alla som vill medverka under 

veckan med material och vägledning. SeniorNet Sweden har en representant i samverkans-

ledningen.  

 

Huvudteman för kampanjveckan: Lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala 

färdigheter. Förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande. Skapa tillit till teknik genom 

att utveckla kunskap om säkerhet online. Utveckla kompetens hos arbetstagare inom 

branscher som påverkas av digital transformation 

Källa: Digidel, All Digital Week. 

 

SeniorNet Tyresö har anmält att de kommer har en föreläsning i något aktuellt ämne den 

24 mars under All Digital Week. Det sammanfaller också med att klubben har sitt årsmöte.  

 
SeniorNet Göteborg erbjuder studerande praktikantplatser  
SeniorNet Göteborg fick hjälp av praktikanter från gymnasieskolan under våren.  

Ida Svensson och Oliver Frisk studerar båda på NTI gymnasiet och de fick göra tre veckors 

praktik hos SeniorNet Göteborg på Lotsgatan. De har främst hjälpt till med support.  

 

NTI gymnasiet bedriver utbildning med fokus på teknik, it, design och media. 

–  Praktikanterna och de seniorer som de hjälpte var nöjda, säger Mona Eklöf, SeniorNet 

Göteborg.  

 

De fick också ett uppdrag att göra en utvärdering av sin praktikplacering vilken de 

demonstrerade på det senaste styrelsemötet.  

– Praktikanterna var nervösa men gick bra, säger Mona Eklöf.  

 

Smarta hemmet och säkerheten i våra prylar 
PC för allas konsumentredaktör Martin Appel oroar sig för säkerheten i våra smarta prylar. 

Han skriver i sin artikel, Smarta prylar kan ge oss en ny virusepidemi den 21 januari 2020, 

att ”som konsument är det svårt att avgöra vilka produkter som är säkra, och nu hoppas jag 

att Cybersäkerhetsmärket ska bli en framgång”.  

 

Det är Transport- och kommunikationsverket i Finland som har tagit fram en säkerhets-

märkning som ska garantera att en pryl inte går att hacka och inte läcker information till 

obehöriga. 

 

Mer på temat: Hur smarta är egentligen smarta hem? Anne-Marie Eklund Löwinder, 

Internetstiftelsen, påminner om att alla smarta prylar kan hackas. Smarta robotdammsugare 

kan tidsinställas och styras på distans. Smidigt och bekvämt, förvisso. Men de riskerar 

också att hackas. 

 

Säkerhetsfrågor är ett angeläget tema vid klubbarnas tematräffar runt om i landet. Ett 

exempel är SeniorNet Södermalm som hade en genomgång av "Det digitala hemmet" den  

21 november 2019, där frågan; Är smarta hemmet säkert? lyftes fram i presentationen 

 
 
 

https://digidel.se/all-digital-week/
https://tyreso.seniornet.se/
https://goteborg.seniornet.se/
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.728993/iot-virus?fbclid=IwAR2O_yVwi3NeWUp_q7VOd609vLq8ZZDmeOZ9MbCM8qKOtJa40GvHtOdqgcg
https://internetstiftelsen.se/nyheter/hur-smarta-ar-egentligen-smarta-hem/?fbclid=IwAR1qG-n0Vau1_JXALMr1C8B7Daudn_dT0cWGIOqJoIkN3DZkCOjYj6Xv2NQ
https://snso.se/datatraffar/referat-fran-datatraffar-2019/?fbclid=IwAR2Zxt-dwhfGHoQYvejQNtHMjzwvwe2dx6eDdLsVVonDOcQAIljuseBAYJg
https://snso.se/datatraffar/referat-fran-datatraffar-2019/?fbclid=IwAR2Zxt-dwhfGHoQYvejQNtHMjzwvwe2dx6eDdLsVVonDOcQAIljuseBAYJg#HT19-D03
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Varför talar alla om AI? 
Det talas mycket om AI som är ett hett område! Det pågår en mängd olika projekt och 

stora satsningar. Det finns också mycket stora förväntningar på artificiell intelligens och 

den nytta sådan kan göra. Samtidigt finns det oro och reella utmaningar när det gäller 

säkerhet, etik och integritet. 

 

Artificiell intelligens har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning, 

utan det finns många definitioner. EU-kommissionens definition är: 

  

Artificiell intelligens avser system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera 

sin miljö och vidta åtgärder – med viss grad av självständighet – för att uppnå särskilda 

mål. AI-baserade system kan vara helt programvarubaserade och fungera i den virtuella 

världen (t.ex. röstassistenter, bildanalysprogram, sökmotorer, tal- och ansiktsigenkännings-

system), eller inbäddas i hårdvaruenheter (t.ex. avancerade robotar, självkörande bilar, 

drönare eller applikationer för sakernas internet). 

 

Det som följer är endast några få nedslag i den omfattande AI-världen. 

 

Historia 

Intresset för artificiell intelligens är inte nytt men har gått i vågor. Forskningsområdet 

grundades på 50-talet men intresset för detta avtog på 70-talet eftersom finansiering var 

svår att hitta. I början på 80-talet skedde en renässans för AI-forskningen och intresset för 

expertstödsystem ökade. På grund av bristande tekniska förutsättningar avtog även detta 

efter några år och det blev en ny så kallad AI-vinter. Men i början på 2000-talet började 

artificiell intelligens utvecklas igen bland annat med hjälp av ökande datorkraft och att 

flera olika områden med liknande problem började samverka. 

 

Regeringen - Nationell inriktning för artificiell intelligens 

” Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, 

med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.”  

 

I förordet till regeringens rapport ”Nationell inriktning för artificiell intelligens”, vilken 

publicerades 16 mars 2018 står följande:  

  

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och i inter-

nationell jämförelse ligger Sverige i absolut framkant. Många länder har höga ambitioner 

för sin digitala utveckling och Sverige måste arbeta hårt för att utveckla och stärka arbetet.  

 

Om Sverige lyckas med det finns goda möjligheter att utveckla både svensk konkurrens-

kraft och välfärd. Ett digitalt teknikområde som utvecklas snabbt är artificiell intelligens 

(AI). AI är ett brett område som omfattar många tekniker, inte minst maskininlärning och 

djupinlärning. Det som utmärker AI från andra metoder för automation är AI-teknikens 

förmåga att lära sig och bli smartare över tid. 

 

Källa Regeringen. Nationell inriktning för artificiell intelligens. 

Regeringen har gett olika myndigheter ett flertal uppdrag inom området exempelvis:   

 

Regeringsuppdrag till DIGG 

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att 

tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation.  

 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/05/nationell-inriktning-for-artificiell-intelligens/
https://www.digg.se/
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DIGG har bland annat tagit fram en rapport: Främja den offentliga förvaltningens förmåga 

att använda AI, vilken presenterades den 14 januari 2020. Några förslag i rapporten är att 

etablera ett kompetenscenter, ta fram en plattform för samverkan, ta fram en AI-guide, 

skapa rättsliga förutsättningar för försöksverksamhet, utveckla utbildning inom AI och ta 

fram en nationell datastrategi för offentlig förvaltning. 

 

Rapporten innehåller avsnitt om: Möjlig nytta med AI i offentlig förvaltning,  Omvärlds-

bevakning, Kartläggning, Internationell utblick, Behovsbild, Förslag till åtgärder och 

Konsekvenser. Vidare finns bilagor som innehåller: Begreppsförteckning (sid 80). Etiska 

aspekter (sid 86), Rättsliga aspekter (sid 91) och Säkerhetsaspekter (sid 99). 

 

Regeringsuppdrag till Vinnova 

 fick i december 2017 ett regeringsuppdrag att genomföra en kartläggning och analys av hur 

väl artificiell intelligens och maskininlärning kommer till användning  

i svensk industri och i det svenska samhället.  

 

Uppdraget har genererat rapporten Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle 

– Analys av utveckling och potential som gavs ut i maj 2018.   

Vidare publicerades rapporten AI-miljöer i Sverige, i juni 2019. 

 

En stor satsning på samordning görs genom bildandet av AI Innovation of Sweden som 

startade 2019 och i dagsläget har närmare 70 organisationer delaktiga i verksamheten. Man 

har förutom det nationella arbetet etablerat regionala noder i Göteborg, Storstockholm, 

Örebro och södra Sverige. Förstudier till ytterligare noder pågår i norra Sverige samt i 

Linköping.   

 

EU kraftsamlar för en digital tidsålder 

Europeiska kommissionen presenterade den 20 februari ett paket som ska sätta ramarna och 

staka ut riktningen för den digitala omställningen.  

Källa: Regeringen, EU kraftsamlar för en digital tidsålder 

 

Varför pratar alla om AI – podden Innovation från Vinnova 

Hur kan AI bidra till att lösa utmaningar vi människor inte lyckats knäcka och vilka 

kunskaper vi behöver för att nå dit? Vad krävs för att AI ska bidra till det samhälle vi 

önskar? Lyssna på Vinnovas poddavsnitt Varför pratar alla om AI?  

Källa: https://www.vinnova.se/m/artificiell-intelligens-ai/ 

 

Artiklar  

AI så funkar det 

I en IDG-artikel Det här är AI och så funkar det, 3 februari 2020, utgår man ifrån att AI är 

allt från användning av datorers råstyrka för att automatisera enkla saker, till övermänsk-

liga färdigheter. Stora datavolymer finns ofta med i bilden.  

 

Snart införs AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112 

SOS Alarm tar nu fram ett nytt medicinskt beslutsstöd som ska hjälpa operatörerna att ta 

rätt beslut när personer ringer in. Artificiell intelligens och maskininlärning blir på sikt en 

viktig del i hanteringen av vårdintervjuer och i bedömningen av medicinska situationer och 

tillstånd. 

Källa: SOS Alarm, pressmeddelande 11 februari 2020.  

Snart införs AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112 

 

 

https://www.digg.se/nyheter--publikationer/Publikationer/framja-den-offentliga-forvaltningens-formaga-att-anvanda-ai
https://www.digg.se/nyheter--publikationer/Publikationer/framja-den-offentliga-forvaltningens-formaga-att-anvanda-ai
https://www.vinnova.se/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/
https://www.vinnova.se/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/
https://www.vinnova.se/publikationer/ai-miljoer-i-sverige-en-oversikt-over-miljoer-som-bidrar-till-utvecklingen-av-artificiell-intelligens/
https://www.vinnova.se/publikationer/ai-miljoer-i-sverige-en-oversikt-over-miljoer-som-bidrar-till-utvecklingen-av-artificiell-intelligens/
https://www.vinnova.se/publikationer/ai-miljoer-i-sverige-en-oversikt-over-miljoer-som-bidrar-till-utvecklingen-av-artificiell-intelligens/
https://www.ai.se/en
https://www.vinnova.se/nyheter/2019/02/nytt-ai-centrum-invigt/
https://www.vinnova.se/nyheter/2020/01/nationellt-ai-center-oppnar-nod-i-stockholm/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Nyheter/2019/Orebro-blir-nod-i-nationell-AI-satsning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/eu-kraftsamlar-for-en-digital-tidsalder/
https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/innovation-en-podd-fran-vinnova/poddavsnitt-2/
https://www.vinnova.se/m/artificiell-intelligens-ai/
https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar
https://www.sosalarm.se/pressrum/pressmeddelanden/2020/snart-infors-ai-stod-for-medicinska-vardbedomningar-pa-112/
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Ser du vilken tavla van Gogh målade? Att artificiell intelligens kan analysera stora 

mängder data vet de flesta. Men AI som målar som van Gogh, får vem som helst att dansa 

och läser våra tankar? Det är också verklighet redan i dag.  

Källa: SvD-artikel Ser du vilken tavla van Gogh målade? 9 dec 2019.  

 

Program 

AI hot eller möjlighet? 

Artificiell intelligens kommer att förändra våra liv, våra jobb och hela vår värld. 

Avancerade robotar och dataprogram som bygger på AI och maskininlärning kommer att ta 

över många av de jobb som idag sköts av människor. Med den nya tekniken kommer också 

nästan obegränsade möjligheter för övervakning och kontroll.  

Källa: SVT Dokument utifrån visar en tvådelad dokumentär AI hot eller möjlighet? 

 

”Behovet av människan försvinner inte fullständigt” 

1dag den 19 februari kommer EU-kommissionen presentera en strategi för artificiell 

intelligens, teknologin som väcker både hopp och oro kring hur det kan användas i 

vardagen.  

Källa: SVT Behovet av människan försvinner inte fullständigt. 

 

Forskning 

Så bidrar AI till samhällsutvecklingen 

Smarta maskiner som hjälper vårdpersonalen, ökar effektiviteten i industrin och bidrar till 

minskade utsläpp. Eller en domedagsprofetia som hotar vår mänsklighet. Artificiell 

intelligens intresserar, fascinerar och skrämmer. Vad säger ledande forskare om 

utvecklingen av AI?  

Källa: Rise, Så bidrar AI till samhällsutvecklingen.  

 

Några forskningsprojekt på KTH  

Hon lär robotar använda internet 

Danica Kragic, professor i datalogi på KTH, forskar inom robotteknik och automation. 

Hon utvecklar teknik som ska få robotar att kunna lära sig nya saker genom att tolka 

instruktioner som de hittar på internet. 

 

AI förbättrar livet för amputerade 

Genom att placera uppkopplade sensorer i proteshylsorna ska KTH-forskare optimera 

användarnas proteser. 

  

Ny teknik härmar kroppen och minskar antalet djurförsök 

Forskare vid KTH och Harvard University har ägnat de senaste åtta åren åt att bygga 

teknik som kan härma hur människokroppens olika organ tar upp läkemedel. Syftet är att 

minimera mängden djurförsök samt snabba upp processen att ta fram nya läkemedel. 

 

Så kan AI lösa våra hälsoproblem – Karolinska Institutet 

Utvecklingen av artificiell intelligens går snabbt och kommer förändra våra liv – inte minst 

när vi går till doktorn. Karolinska Institutet tar tempen på AI-febern inom medicinen. 

Källa: KI, Så kan AI lösa våra hälsoproblem 

 

Artificiell intelligens kan göra röntgenbedömningar - Danderyds sjukhus 

Efter fem år och 300 000 röntgenundersökningar blev ortopedens arbete med artificiell 

intelligens (AI) en del av den kliniska verksamheten på Danderyds sjukhus. 

Källa: Danderyds sjukhus, Artificiell intelligens kan göra röntgenbedömningar. 

 

 

https://www.svd.se/smaka-whisky--saker-du-inte-trodde-ai-kunde?fbclid=IwAR0a_EWuX4rJHGjoBtz5el6_pOnw8CNtarjieQ_lwPp_xIDXMi376Vq1fT0
https://www.svtplay.se/dokument-utifran-ai-hot-eller-mojlighet?fbclid=IwAR11n9JnVGeR1AhoMS7SQTQyACC9EiOQwppkXa7-pvQn2v6-m0XBon_yj_M
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/behovet-av-manniskan-forsvinner-inte-fullstandigt
https://www.ri.se/sv/berattelser/sa-bidrar-ai-till-samhallsutvecklingen
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/hon-lar-robotar-anvanda-internet-1.953739
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/ai-forbattrar-livet-for-amputerade-1.952485
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/ny-teknik-harmar-kroppen-och-minskar-antalet-djurforsok-1.953820
https://ki.se/forskning/sa-kan-ai-losa-vara-halsoproblem
https://www.ds.se/jobba-hos-oss/mot-oss/max-och-bjorn-tolkar-rontgenbilder-med-AI/?fbclid=IwAR10feFzQTQNhohnJ3SvcwjlBBTPIxP35yMPFBuUGylsaENPVN0lS8k11uY
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AI:n som lyssnar på patienten – studie på Danderyds sjukhus 

 En AI kan hantera så mycket mer fakta än vad en människa kan, vilket möjliggör en 

säkrare diagnostik. Dessutom blir en AI inte trött eller stressad, den har aldrig en ”dålig 

dag” eller reagerar känslomässigt. Det är ett säkert komplement till andra prover och en 

läkares bedömning. Men vad det till slut handlar om är att rädda liv. Med säkrare och 

snabbare diagnoser som leder till rätt insatser i rätt tid, skapar vi de bästa förutsättningarna 

att göra det, säger Helge Brandberg doktorand på Danderyds sjukhus.  

Källa: Danderyds sjukhus: AI:n som lyssnar på patenten.  

 

Elements of AI -  universitetskurs online  
Elements of AI är en nätutbildning som beskriver grunderna i artificiell intelligens. 

Utbildningen har tagits fram av Helsingfors Universitet och Reaktor, Linköpings 

universitet med flera.  

 

Gunilla Brattberg, SeniorNet Kungsholmen, slutförde sin AI-utbildning under julhelgen 

och har nu fått sitt diplom.  

 Troligen inte så många 75-åriga kvinnor som har detta kursdiplom, säger Gunilla 

Brattberg. 

 

Rolf Severin, SeniorNet Göteborg förvärvade sitt diplom i höstas 

 Det är värt allt besvär och jag rekommenderar den till alla som vill förstå AI, säger Rolf 

Severin. 

 

Läs mer om kursen och fler kommentarer på vår webbplats. . 

Länk till webbplatsen för AI-kursen: https://www.elementsofai.se 
 

Internetmuseums utställning om den personliga integriteten  
Alla ser dig – den personliga integriteten i en digital värld. Mycket har hänt sedan George 

Orwell beskrev storebrorssamhället 1948. Då var det statens övervakningsapparat som var 

källan till oro, nu står de stora teknikjättarna i fokus.  

 

Internetmuseum har en utställning följer utvecklingen av den personliga integriteten i en 

digital värld. Du får följa med på en historisk exposé genom kryptokrig, nya affärsmodeller 

och avslöjanden om massövervakning. https://www.internetmuseum.se/tema/integritet/ 

 
Styrelsens uppföljning av höstkonferensen på Cinderella 
SeniorNet Swedens styrelse arbetar nu med uppföljningen av det underlag som kom fram 

vid verksamhetskonferensen på Cinderella den 18 - 19 november 2019.  

 

Framtidsgruppen lämnar en rapport på årsstämman den 7 maj avseende SeniorNets syfte 

och framtida arbetssätt 

 
Styrelsemöten  
På SeniorNet Swedens styrelsemöte den 20 januari var valberedningen närvarande. 

Protokollet  är justerat och finns utlagt på webbplatsen (medlemssida). Vårens andra 

styrelsemöte är den 2 mars.  

 

 

 

Rose-Marie Frebran 

Ordförande, SeniorNet Sweden 

 

https://www.ds.se/om-oss/press2/#/pressreleases/ai-n-som-lyssnar-paa-patienten-2952455
https://seniornet.se/aktuellt-och-nyheter/elements-of-ai-diplom/
https://www.elementsofai.se/?fbclid=IwAR0lY-wwV_8ed9Fz8ZCo9SLLYTvU0hFTT0AW7d9slM9qOnzT1eBQBqJXH7Y
https://www.internetmuseum.se/tema/integritet/?fbclid=IwAR2UrVpUN1SuUHKBoUuJJ_VQ2w9vkuXmuLhwXvsuZC5Xq2N7KT74YWRcTf0
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsens-moten-2017-protokoll/
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SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga 

samt revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala 

verksamhet. 

 

Tacksam för alla bidrag och synpunkter 
Bidra gärna med presentationer och utbildningsmaterial som kan publiceras på webben 

https://seniornet.se/ och komma medlemmar och andra klubbar till del.  

 

Lämna även bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: 

seniornet22@gmail.com 

 

Följ oss även på Facebook. 

 

Skicka dina frågor till din klubbs kontaktperson i styrelsen eller till: kansli@seniornet.se  

https://seniornet.se/
mailto:seniornet22@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/SeniorNetSweden/posts/?ref=page_internal
mailto:kansli@seniornet.se

