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Sammanfattning
Det finns behov av att kunna bedöma vilka krav framtida omsorg och 
vård kan komma att ställa på bostadens infrastruktur. Intresseorga-
nisationer som SABO och Fastighetsägareförbundet tillsammans med 
aktörer inom byggindustrin är just nu i full färd med att ta fram re-
kommendationer för hur de så kallade hemmanäten för bostäder bör 
se ut. Den här rapporten är ett bidrag till underlaget för det arbetet 
utifrån några samhällstjänster.

Trender kring omsorg och vård i hemmet har här studerats i ett antal 
nationella rapporter och internationella artiklar. Resultatet visar att 
både omsorgsverksamheten och vården arbetar med att ta fram sys-
tem som ska göra arbetet i mobila team smidigare och enklare. Det 
är främst administrativa system kring journaler och processer som 
man försöker göra tillgängliga både över ansvarsgränserna landsting 
– kommun, men även i mobila system som team kan ha med sig över-
allt. Bild- eller videoöverföring från en bostad till en centralt placerad 
expert för råd och anvisningar är ett sådant exempel i framkanten på 
utvecklingen. Likaså icke-invasiva mätsystem i kläder som underlät-
tar för patientens egenvård är ett annat. Vården tenderar att utveckla 
system som är oberoende av bostadens både el- och telefonnät. Istäl-
let baseras de på mobiltelefoni och batterisäkerhet. Det som kommer 
att ställa krav på bostädernas infrastruktur är lokala nätverk med 
sensorer och signaler för att skapa varnings- och påminnelsesystem 
hos den som behöver ett minnesstöd till exempel. Det vill säga sådana 
system som omsorgen arbetar med för att förlänga och underlätta äld-
res kvarboende i den egna bostaden. Sådana nätverk kan mycket väl 
vara samutnyttjade med fastighetens eget behov av telemetrisystem 
för mätning av energiförbrukning och för att eventuellt erbjuda andra 
bekvämlighetstjänster till den boende. En annan typ av tjänst som 
troligen kommer att växa är kommunikation via bild. Det förekommer 
både inom vården och inom omsorg eller anhörigvård. Kravet på till-
räcklig bandbredd på framtidens IPTV kommer därmed att vara stort.



�

Inledning
I den här rapporten har ett försök gjorts att spåra ett stycke av fram-
tiden i de avtryck som redan finns eller kan skönjas i nutid. Rappor-
ten har tagits fram på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet och med 
frågeställningen ”vilka tjänster kan förväntas utföras i hemmet när 
det gäller framtidens vård- och omsorgsarbete”. Frågan har ställts 
med anledning av att det pågår ett utredningsarbete kring framtidens 
”hemmanät”1 och syftet är att försöka bedöma vilka behov som kan be-
höva tillgodoses i framtidens bostadsnätverk för att kunna hantera en 
förväntad vård och omsorg i bostaden. Ett antal av bostadsnätverkets 
behov och tjänster är relativt givna, exempelvis i form av olika kommu-
nikationssystem såsom telefoni, Internet, television etc. Andra tjänster 
som kan kallas samhällstjänster är inte lika uppenbara vad gäller 
krav som kan komma att ställas på bostadens infrastruktur. Frågan 
om boende respektive omsorg och vård har hittills varit helt åtskilda, 
men med alltmer avancerad vård som kan utföras i hemmet och på det 
sättet ge människor en högre livskvalitet trots svåra sjukdomar, blir 
behovet av att finna samverkan mellan dessa bägge områden större. 
Likaså utförs en allt större del av omsorgen om äldre i den egna bosta-
den. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen är det en utveck-
ling som inte kommer att minska utan snarare öka.

Behovet av att beskriva kraven som framtidens vård- och omsorgs-
tjänster kan förväntas ställa på hemmets infrastruktur, är därför stort. 
Den här rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av vårdens och 
omsorgens utvecklingslinjer som har bäring på sådan verksamhet i 
bostaden. 

Studien vill samtidigt fungera som en informationsbrygga mellan ut-
vecklingsarbete inom vården och omsorgen respektive bostadssektorn.

Bostadens roll i den framtida vård och omsorgsmodellen, där allt mer 
av vård och omsorg kan bedrivas i hemmet är idag alla eniga om. 
Däremot är tvärkunskapen inom dessa områden inte tillräcklig. Ut-
vecklingen innebär inte att fastighetsägare eller förvaltare skall bli 
vård- eller omsorgsgivare, utan snarare att det finns anledning att 
försöka hitta de aktiviteter och system som kan ge goda synergieffekter 
för både vård och omsorg respektive fastighetsägare och förvaltning. 
Hjälpmedelsinstitutets treåriga projekt ”Hemma med IT” som avsluta-
des år 2007, visade att sammanfallande intressen existerar. 

1 SABO, Fastighetsägareförbundet, NCC, PEAB, Acreo mfl
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Inom många områden finns möjligheter till synergieffekter som kan 
komma att gynna både bostadsförvaltare och vårdgivare. Fastighets-
förvaltare är till exempel vana att upphandla teknik och tekniska lös-
ningar, och deras kännedom om fastigheternas kommunikationsinfra-
struktur är av stor vikt när en larm- eller övervakningsfunktion skall 
installeras hos en vårdtagare. 

Det är önskvärt att skapa en vinn-vinn situation som gynnar både 
bostadsföretagen och vårdens respektive omsorgens huvudmän.

För bostadsföretagen finns det anledning att utforma affärsmodeller 
för en situation där tjänster kan erbjudas som på så sätt avlastar vår-
den och omsorgen uppgifter som inte ingår i deras kärnverksamhet. 

De slutsatser som förs fram i den här rapporten baseras på de tenden-
ser som idag gör sig gällande både nationellt och internationellt och 
som kan utläsas ur de försök som görs att förbättra kvalitet och effek-
tivitet inom vård och omsorg.

Metod
Underlaget för rapporten har hämtats ur flera olika källor. Dels ur den 
omfattande mängd Svenska rapporter kring vård och omsorg som har 
producerats av Carelink,2 Vinnova, KK-stiftelsen och Teldok.3 Vidare 
har underlag hämtats från Socialstyrelsen och departementen. Inter-
nationella artiklar har främst hämtats genom PubMeds databas. På 
KTH Skolan för Teknik och Hälsa samt på Karolinska Institutet vid 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle pågår också 
forskning inom området. Via Carelinks dokumentbank har en sökning 
gjorts efter alla dokument och rapporter som på något sätt berör områ-
det ”hemmet”. Sammanlagt �7 dokument träffades vid den sökningen. 
Efter en första sortering togs inbjudningar till seminarier, dubletter, 
utvärderingar av Carelinks egen verksamhet och liknande dokument 
bort. På det sättet återstod 3� rapporter som lästes varav 1� bedömdes 
ha direkt anknytning till den fråga som behandlas här; vård och om-
sorg i hemmet. Efter ytterligare en genomläsning återstod 8 rapporter 
som unika och med intressanta bidrag till den här rapporten. 

Av Teldoks rapporter har fem varit inne på detta område. Vid sökning 
på PubMed har olika sökorden använts för att inringa sådana artiklar 
som beskriver vård och omsorg som utförs i hemmet som rena pilot-

2 Carelink bildades i december 2000 av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, 
Vårdföretagarna (tidigare Privatvårdens arbetsgivarförbund) och Apoteket AB

3 Föreningen TELDOK bildades den 2� augusti 2002 genom att den verksamhet som tidi-
gare utgjort ett projekt inom Telias ram ombildades till en självständig ideell förening. 
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projekt, eller som genom sin mobilitet och utformning antyder att de 
skulle kunna komma att utföras i en bostad. Artiklar publicerade de se-
naste fem åren har granskats genom att elva olika sökord eller begrepp 
använts på databasen. Antalet träffar för dessa sökbegrepp under 
tiden 2003 till 2007 uppgick till � �0�, varav � �1� återstod när artiklar 
utan abstract och dubbletter inom varje sökbegrepp sorterats bort. Av 
dessa avsåg 1 02� artiklar publicerade under 2007. Dessa artiklar har 
granskats och indelats i 30 olika sakområden för att hitta dem som har 
direkt bäring på frågeställningen, det vill säga omsorg eller vård i hem-
met och med teknologi som kan ha betydelse för hur ett hemmanätverk 
bör utformas. För att få en uppfattning om hur samtliga artiklar som 
påträffades under femårsperioden fördelas på 30 sakområden gjordes 
en genomsökning av alla dessa artiklar. Dessa delades därefter på 
”System” respektive ”Medicinskt område”, varav den förra omfattar 11 
och den senare 19 kategorier (se bilaga 1).

Ett antal intervjuer har genomförts och några studiebesök, men tyngd-
punkten på arbetet har legat på att studera rapporter och artiklar 
inom ämnet. 

Terminologi.och.begrepp
Teknik som används för att underlätta självständigt boende eller kvar-
boende kallas ofta för kompensatorisk teknik. Det vill säga tekniken 
skall kompensera för de funktioner personen själv har en nedsättning 
i. Självständigt boende syftar på att man kan klara sig i sin bostad om 
man får tillräckligt stöd i form av vårdpersonal och i vissa fall tekniska 
system. Kvarboende är en term som innefattar detta syfte. Att bo kvar 
i sin egen bostad avser att man kan bo kvar i en ordinär bostad utanför 
särskilda boendeformer som även dessa rent juridiskt också betraktas 
som eget boende eftersom man har ett hyreskontrakt på en sådan bo-
stad och därmed en egen bostad. 

Särskilt boende för äldre är ett gemensamt begrepp som används för 
alla olika former av boende utanför det ordinära boendet. Använd-
ningen av begreppet särskilt boende för äldre har studerats av Social-
styrelsen som konstaterar att ”Som en del i undersökningen ingick 
att inventera vilka benämningar som används för att beteckna det 
särskilda boendet. Av studien framgick att de traditionella benämning-
arna; gruppboende, servicehus, sjukhem och ålderdomshem dominerar 
begreppsanvändningen på den lokala nivån, tillsammans med benäm-
ningen äldreboende.”� Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansva-

�  Vad är särskilt i särskilt boende för äldre? En kartläggning. Socialstyrelsen 2001
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ret för ”att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor med behov av särskilt stöd. Vid dessa kan omfat-
tande service och vård förekomma dygnet runt. Kommunerna har an-
svaret för såväl sociala som medicinska insatser, förutom sådana som 
ges av läkare. Med Permanent boende i särskilda boendeformer avses 
stadigvarande boende i särskilda boendeformer i motsats till tillfälligt 
boende/korttidsvård/korttidsboende”.�

Till en bostad hör ett antal försörjningssystem för att den skall fung-
era. Det är vatten, avlopp, el, sophantering etc. Vissa av dessa system 
kallas ofta för infrastrukturer. När det här talas om infrastruktur 
avses ledningsnäten för telefoni, TV, el och datatrafik. Dessa nät är av 
central betydelse för om vård och omsorg ska kunna använda sig av 
informations- och kommunikationsteknik (ICT) för larm, övervakning 
och annan informationsöverföring. 

Vissa hus och lägenheter utrustas med teknik som ska underlätta och 
göra boendet mer bekvämt. Hem som har utrustats på sådant sätt 
brukar ofta kallas för Smarta Hem. Det primära syftet med sådana 
bostäder är normalt inte att underlätta för en särskild målgrupp eller 
att vara inriktade mot personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Det finns dock stora likheter mellan den teknik som används i sådana 
sammanhang och sådan som används för att skapa kompenserande 
teknik mot en viss målgrupp, exempelvis personer med kognitiva funk-
tionsnedsättningar.

Till de kognitiva funktionerna räknas varseblivning, minne, begrepps-
bildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet. 

I den här rapporten skiljs också mellan omsorg och vård. Med omsorg 
menas sådana tjänster som exempelvis hemtjänsten förmedlar, det vill 
säga hjälp med hygien, påklädning, mat och andra dagliga aktiviteter. 
Med vård menas medicinska insatser som ges från sjukvården oavsett 
om den är kommunal eller sköts av landstinget. 

Bakgrund
Det råder inom vårdsektorn en allmänt utbredd uppfattning om att allt 
mer av vård och omsorg av i första hand äldre kommer att bedrivas i 
det egna hemmet. Antalet platser i det särskilda boendet har minskat 
betydligt; från 122 000 till 100 000 under loppet av fem år och istäl-
let har hemtjänsten i landet ökat i omfattning. Det är i första hand de 
äldre som har riktigt stora behov av omvårdnad som idag får en plats 

� Bo för att leva – seniorbostäder och trygghetsbostäder. SOU 2007:103
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i det särskilda boendet. Det finns också ett flertal undersökningar som 
visar att äldre vill bo kvar hemma så länge det är möjligt.

Vården tenderar också att flytta ut från sjukhusen, både genom att den 
som är medicinskt färdigbehandlad snabbt skickas hem, och genom att 
det sker en utveckling mot att även behandlingar kan ges i hemmet 
på ett sätt som inte förekom för bara 10–1� år sedan. Exempelvis ges 
idag kurativ vård åt cancerpatienter i form av cytostatikabehandling 
i stor utsträckning i hemmet.� Patienter som tidigare vårdades i slut-
envård kan nu vårdas hemma trots svår sjukdom och besvärliga sym-
tom.7 Även eftervården utförs i större utsträckning i den egna bostaden 
istället för på sjukhus. Sjukhuset är idag bara en del i en kedja av olika 
vårdgivare. På bara fem år har till exempel antalet platser på geriatris-
ka kliniker minskat med ca � 000, från 27 000 till 22 000 i hela landet. 

Den här utvecklingen innebär att bostaden på ett helt nytt sätt ham-
nar i centrum för omsorg och vård och att bostadens möjligheter att 
stödja denna utveckling blir av stor betydelse. Detta berör inte bara de 
traditionella bostädernas utformning och utrustning utan berör även 
de nya boendeformer som företag, föreningar och sammanslutningar 
av människor försöker skapa som en reaktion på den pågående utveck-
lingen kring äldre och omsorgen om äldre. Se exempelvis Äldreboende-
delegationens betänkande ”Bo för att leva – seniorbostäder och trygg-
hetsbostäder” (SOU 2007:103).

Under 1990-talet påbörjades i Sverige en avreglering av olika infra-
strukturtjänster som innebar att tjänster som tidigare varit statliga 
eller kommunala överläts till företag och istället drevs på rent affärs-
mässiga grunder. Bakgrunden var att skapa ett effektivare resursut-
nyttjande, men samtidigt minskade tillgängligheten på dessa tjänster.8 
Det betyder att till exempel telefoni inte längre med självklarhet bärs 
upp av reservkraft vid ett elavbrott, vilket kan ha konsekvenser för hur 
omsorg och vård organiseras i bostaden. Problem med trygghetslarm 
som inte fungerar på IP-telefoni har också uppmärksammats vid flera 
tillfällen under senare år och innebär att någon form av utveckling 
kommer att ske på detta område. Det finns cirka 1�0 000 personer med 
trygghetslarm i landet och telekomoperatörerna levererar idag i stort 
sett bara en enda kabel som innehåller all kommunikation, så kall-
lad ”triple play”, till nybyggda fastigheter. Detta är ett exempel på hur 

� Enligt Christina Riddebaeck, Solna äldrevårdscentral

7 Rapport Östergötlands landsting 2002

8 Rapport Östergötlands landsting 2002, s��
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frågor som ligger inom fastighetsområdet har stor betydelse för hur 
omsorg och vård kan hanteras i bostaden.

För att få en bättre förståelse för den pågående utvecklingen inom 
äldreomsorgen och därtill hörande boendefrågor görs här en genom-
gång av den demografiska utvecklingen.

Demografi
I hela den industrialiserade världen blir människor allt äldre tack vare 
bättre levnadsvillkor och förbättrade medicinska metoder. Vi lever 
längre och vi har möjlighet till ett aktivt liv upp i hög ålder. 

En allt större del av befolkningen i flera länder utgörs av äldre och 
inom en tio femton år beräknas över 20 % av befolkningen att vara 
äldre än �� år. Idag ligger Japan i täten för denna utveckling tät följda 
av Italien, Tyskland och Sverige. I figur 1 visas en sammanställning av 
denna utveckling. 
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Figur.1. Befolkningsandel.över.65.år.�

Bakom den här utvecklingen i Sverige ligger förhållandet att sedan 
19�0-talet har nedgången i dödlighet varit mycket snabbt. Det har 
medfört att antalet personer över 80 år har ökat betydligt. I jämförelse 
mellan år 19�0 och år 200� har antalet personer 80 år och äldre mer 
än fyrdubblats. År 19�0 var antalet personer 80 år och äldre 107 000 
personer medan antalet i samma åldersgrupp år 200� var �87 000 
personer. Någon markant förändring av antalet 80 år och äldre väntas 

9 Efter prof. Kose, Japan.
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enligt SCB inte förrän omkring år 2020 då antalet åter kommer att 
öka markant. Enligt SCBs prognos10 ökar då antalet personer 80 år 
och äldre från �2� 000 personer till 7�0 000 personer under en tioårs-
period. Landets befolkning beräknas, enligt SCB:s huvudalternativ, 
under perioden år 200� till år 20�0 öka från omkring 9 0�0 000 per-
soner till 10 �02 000 personer. År 200� utgjorde andelen äldre av den 
totala befolkningen 17 %, och år 2020 har enligt prognosen andelen 
stigit till 21 %. Vid prognosperiodens slut år 20�0 väntas andelen över 
�� år utgöra 2� % av den totala befolkningen. Enligt SCB:s prognoser 
sker under hela den här perioden en svag uppgång av befolkningen i 
de arbetsföra åldrarna, det vill säga 20 till �� år. Åldern då unga män-
niskor etablerar sig på arbetsmarknaden bedöms ligga mellan 20 och 
30 år men tendensen är att ungdomar etablerar sig allt senare på 
arbetsmarknaden. Studier och arbetslöshet bland ungdomar gör att 
de i själva verket börjar arbeta först efter 2� år. I den andra änden av 
intervallet arbetsföra åldrar, har trenden fram till början av 2000-talet 
varit att många lämnade arbetslivet före �� års ålder. Nu har dock den 
trenden vänt och andelen som arbetar efter �0 års ålder har ökat.

Förutom dessa befolkningsprognoser visar arbetsmarknadsprognoser 
att antalet individer inom vården kommer att minska. På det sättet 
förstärks effekten av en åldrande befolkning när det gäller omsorgen 
om de äldre.

Prognoser och framtidsbedömningar kan också slå fel och bör tjäna 
som en av flera faktorer utifrån vilka samhällsutvecklingen kan sty-
ras. Följande citat illustrerar svårigheterna med att bedöma framtida 
behov. ”På 1970-talet fastslog läkarprognosutredningen att �� promille 
av alla över 70 år behövde plats inom långtidssjukvården. Framräknat 
till dagens befolkningstal – allt annat oförändrat – skulle det i så fall 
ha funnits drygt 220 000 platser på ålderdomshem och inom långtids-
sjukvården. Med facit i handen en befängd tanke.”11 

I själva verket visar statistik över antalet boende i Särskilt boende att 
det idag finns ca 100 000 platser. Det har skett en förskjutning mellan 
antalet boende i särskilt boende och antalet personer med hemtjänst 
i ordinärt boende. Antalet personer med korttidsboende har minskat 
mellan år 2000 och år 200�, se tabell 1.

Mellan åren 2000 och 200� har antalet personer i särskilt boende mins-
kat med 20 %, hemtjänsttagarna ökat med 9 % och det totala antalet 

10 SCB Prognoser 200�

11 Äldreriksdagen 200� – underlag till seminarium, SKL, 200�
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personer med stöd i någon av tre formerna särskilt boende, hemtjänst 
respektive korttidsboende minskat med � %. 

Mot den här bakgrunden är det viktigt att försöka utforma både befint-
liga och nya bostäder på ett sätt som gör det möjligt att leva ett både 
självständigt och bra liv i den egna bostaden. Att åstadkomma tillgäng-
lighet är självfallet en oerhört viktig förutsättning och det berör inte 
bara äldre utan är ett bra exempel på behovet av ”design för alla”. 

När nu tekniken utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att i stort 
sätt ständigt finnas vid vår sida – om vi vill det – så blir frågan: vad 
behöver vi den till? Hur ska den anpassas till vårt sätt att leva och bo? 
Vilket leder in på frågan om hur tekniken vi behöver och vill ha för att 
klara ett så självständigt och bra liv som möjligt trots olika funktions-
nedsättningar, ska inordnas i våra hem.

Vad är det för vård och omsorg som kommer att utföras i våra hem 
i framtiden och vilka krav kommer den att ställa på våra bostäders 
infrastruktur? För att hitta ledtrådar till ett svar har litteratur om 
forskning och utvecklingsarbete som bedrivs inom området studerats 
och resultatet presenteras här nedan.

Tabell.1. Antalet.personer.65.år.och.äldre.i.särskilt.boende..
eller.med.hemtjänst.samt.korttidsboende*

År Särskilt boende Hemtjänst Korttidsboende Summa

2000 122.703 128.324 �.781 260.808

2002 110.�02 127.�83 �.082 247.�67

2004 105.231 132.517 �.03� 246.787

2005 100.444 134.�61 8.662 244.067

2006 �8.61� 140.346 8.�63 247.�28

*  http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/aldre/index.htm
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Resultat

Litteraturgenomgång
Litteraturgenomgången omfattar nationella rapporter inom omsorg 
och vård med inriktning på hemmet. I många sammanhang berörs 
vård eller omsorg i hemmet endast med någon enstaka rad men utan 
att problematisera eller utreda vad omsorg eller vård i hemmet inne-
bär inom det område som behandlas. Sådan litteratur har dock kunna 
bidra till arbetet genom att visa vilka situationer som utredare och 
forskare har gjort sådana reflexioner kring.

En stor del av arbetet som har bedrivits i landet har fokuserat på hur 
informationen skall kunna flöda smidigt inom de vårdkedjor som be-
rörs inom omsorg och vård. I synnerhet gäller det för omsorg och vård 
som riktar sig mot äldre människor. Vinnova har genom sitt program 
IT för sjukvård i hemmet 2003 – 2007, dock bidragit till att en hel del 
intressanta projekt med en mer ”klinisk” inriktning fått stöd och kun-
nat visas upp. 

Här nedan presenteras det material som har legat till grund för den 
analys och de slutsatser som därefter görs.

Nationella artiklar och rapporter

De nationella rapporter som har studerats har bland annat hämtats 
från Teldok, Carelink och Vinnova.

Teldok

Teldok tillkom formellt genom ett beslut i dåvarande Telestyrelsen 
1980 och syftade till att dokumentera tidig användning av nya tele-
kommunikationstillämpningar, främst på kontor (Teldok går i mål,  
Vedin red, 200�). Det var således en mycket tidig aktör inom IT-om-
rådet och för spridning av tidiga erfarenheter från IT-användning. 
Området IT och vård växte fram under den senare delen av Teldoks 
verksamhet och det gavs ut fem rapporter skrivna av Mats Utbult och i 
ett par fall med medförfattare. Dessa rapporter kan fortfarande använ-
das för att beskriva hur vård och omsorg i hemmet kan komma att se 
ut. De fem rapporter som har berört IT och vård heter:

1. Vård och råd på tråd, Teldok 8� (199�)

2. Vårdkedjan och informationstekniken, Teldok 119 (1998)

3. Näthälsa. Teldok 138 (2000)

�. Vård nära dig, Teldok 1�2 (200�)

�. Patientdata – brist och överflöd i vården, Teldok 1�� (200�)
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Den rapport som gavs ut 1998 och som behandlade vårdkedjan (Teldok 
119, Vårdkedjan och informationstekniken, 1998) gäller till stora delar 
även idag nämligen beskrivningen av de vinster som sjukvården kan 
hämta ur IT-användning: man kan spara tid, man kan få ett bättre 
underlag för vårdbeslut och man kan skapa säkrare resultat- och kvali-
tetsuppföljning. Idag skulle man kunna lägga till ökad patientsäkerhet 
som en möjlig vinst. Tyvärr måste även en del av de motkrafter som 
författarna tog upp sägas ha betydelse än idag: ”friktion mellan olika 
kulturer (vård- respektive datorvärlden), oklarhet kring sekretess, 
brist på standardisering. Genom att ny teknik har tillkommit har 
även nya behov av standardisering uppstått. Rapporten uppehöll sig 
informationshantering inom sjukvården och den fråga om att flytta ut 
vården till bostäderna var inte aktuell på samma sätt som idag. 

Rapporten Teldok 138, Näthälsa som kom år 200� (Utbult) behandlade 
Internet och kunskapsspridningen via Internet som då var ett fenomen 
man satte viss kommersiell tilltro till. Idag finns ett flertal informa-
tionsplatser på Internet där kunskap om olika vårdfrågor finns till-
gängliga gratis. Intresset av att via Internet söka kontakt med andra 
med liknande eller samma problem finns det flera exempel på. 

I och med rapporten Teldok 1�2, Vård nära dig, 200� (Utbult) kom 
frågorna in på det som idag är en central fråga inom både omsorg och 
vård; nämligen hur ska omsorg och vård i våra hem utformas? I rap-
porten nämns några siffror som är tänkvärda i sammanhanget: ”70 % 
av vården ges till personer över �� år. De äldre måste därför få en 
huvudroll när man talar om IT-stöd för en vård närmare dig. Och en 
nyckelroll i den här utvecklingen spelar helt klart kommunerna. Det är 
kommunerna som står för huvuddelen av den yrkesmässiga vård och 
omsorg som idag sker i hemmen, genom hemtjänsten.” 

I Utbults rapport (Teldok 1�2) intervjuas Ulla Åhs på Sveriges kom-
munförbund, numera SKL. I intervjun beskriver Åhs tre trender som 
pekar mot att kommunernas andel av vården ökar: Sjukhusen kortar 
hela tiden sina vårdtider, vårdarbetet decentraliseras till vårdcentraler 
och hem, antalet platser inom geriatriken minskar medan dagverksam-
het och korttidsboende ökar.

Att detta är trender som kommer att hålla i sig talar en princip inom 
sjukvården för. Principen innebär att vården skall utföras på lägsta 
möjliga nivå. Det vill säga hellre på en vårdcentral istället för på ett 
sjukhus, vilket ofta nämns i Carelinks rapporter.

Flera kapitel av rapporten Teldok 1�2 har tagit upp verksamheter 
som också återfinns hos Carelink i deras rapportering. Bland annat 
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kapitlet Doktorn kopplar upp sig hemma hos patienten som beskriver 
hur Avancerad vård i Hemmet ASIH i sydvästra sjukvårdsområdet 
arbetar med IT i sin dagliga verksamhet. Det beskriver hur datorer 
har förenklat vardagen för den här sjukvården som ständigt rör sig ute 
hos sina patienter. Det intressanta här är att man använder antingen 
patientens telefon för att via sitt eget modem koppla upp sig via en 
fast telefonlinje, men ännu hellre ett GPRS-modem det vill säga via sin 
mobiltelefon. Det finns fördelar med att använda mobiltelefonen; man 
slipper låna patientens telefon och man har nummer till datorn man 
vill nå inlagt i telefonen och sett med dagens ögon så är det säkrare än 
att använda patientens anslutning till Internet.

Carelink

Carelink bildades i december 2000 av Landstingsförbundet, Svenska 
Kommunförbundet, Vårdföretagarna (tidigare Privatvårdens arbetsgi-
varförbund) och Apoteket AB. I oktober 2007 införlivades Carelink AB 
med Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och ingår numera som dotterbo-
lag till dem. Sjukvårdsrådgivningen ägs av landstingen och regionerna.

Carelink ska öka samverkan samt sätta igång och stödja utvecklings-
insatser på IT-området inom vård och omsorg. En kritik som ibland har 
hörts är att Carelink huvudsakligen ägnar sig åt landstingens vård-
frågor och inte så mycket åt de omsorgsfrågor som kommunerna har 
att sköta. Det kan också märkas i den utgivning som har använts i den 
här litteraturgenomgången.

I många av de rapporter som Carelink har givit ut finns element av 
intresse för det här arbetet, men flera av rapporterna kretsar kring 
sjukvårdens behov av att rationalisera hela sitt informationsflöde och 
riktar sig därför inte direkt mot vård eller omsorg i hemmet. Det ger 
därför inte heller avtryck i hur hemmets infrastruktur skall organise-
ras. När det gäller vården av äldre finns ett stort behov av att kunna 
utbyta journalanteckningar mellan landsting respektive kommun för 
att så effektivt som möjligt förmedla omsorg och vård till de äldre. 
Något som förmodligen kommer att skötas via mobila system. Här 
finns dock stora juridiska svårigheter kring sekretess att hantera. 

De rapporter funna via Carelink och som har studerats visas i tabell 
2. Alla rapporter utom tre är utgivna av Carelink. De tre som inte har 
givits ut av Carelink är ”Informationsteknik i sjukvård och sjukvårdsan-
läggningar” som har givits ut av Östergötlands landsting, ”Vilken poten-
tial finns för telemedicin?” som har utgivits av landstingsförbundet samt 
”Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik – vad hämmar 
utvecklingen?” som har givits ut av Institutet för framtidsstudier.
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Tabell.2. Rapporter.som.har.hämtats.via.Carelinks.dokumentdatabas

Nr Namn År

1 Vilken.potential.finns.för.telemedicin? 2000

2 Telemedicin.ur.ett.ledningsperspektiv 2001

3 Telemedicin.för.effektivare.informationsutbyte.inom.äldrevården 2001

4 PM.Videosystem.v.1.1 2001

5 Informationsteknik.i.sjukvård.och.sjukvårdsanläggningar 2002

6 IT-stöd.för.vård.i.hemmiljö.–.exempel.från.svenska.kommuner 2002

7 Kvarboende.och.äldrevård.i.hemmet.med.modern.teknik.–.vad..
hämmar.utvecklingen?

2003

8 IT-stöd.i.privat.bedriven.vård.och.omsorg.2003 2003

Den första rapporten i tabellen, Vilken potential finns för telemedicin? 
ovan ställer den fråga som direkt anknyter till frågan om teknik och 
vård i bostaden. Rapporten börjar med att definiera begreppet ”tele-
medicin” till att vara ”en delmängd av IT inom sjukvården”. De tjäns-
ter som avses med telemedicin kan indelas i sådana som sker on-line, 
det vill säga i realtid (till exempel ett telefonsamtal), och sådana som 
sker off-line som innebär att sändare och mottagare inte behöver fin-
nas tillgängliga samtidigt (exempelvis email). De vanligaste tjänsterna 
är konsultation. En annan tjänst är distanshandledning vilket betyder 
att en vårdinsats utförs lokalt men med handledning på distans. Detta 
ses som en viktig framtidsinriktad tjänst som kan göra det möjligt för 
mindre sjukhus att klara även svårare fall genom att man får tillgång 
till ett expertteam på distans. För en patient kan behovet av en annan 
läkares bedömning vara viktigt i synnerhet om det rör sig om svårare 
och mer komplicerade behandlingar. Vid ett mindre sjukhus kan det 
vara svårt att hantera ett sådant önskemål för att det kanske bara 
finns en specialist på området. Med telemedicin går det emellertid att 
åstadkomma. 

Hela sjukvårdens struktur bedöms kunna förändras genom telemedi-
cin för att patienter kan behandlas på en lägre vårdnivå med stöd av 
expert på distans. En framtidstro sägs vara att nedläggning av mindre 
sjukhus kommer att upphöra och istället kommer vårdplatserna på 
de större sjukhusen att minska med stöd av nätverk som skapas med 
expertkompetens som kommer att finnas tillgänglig lokalt via tele-
medicin. När det gäller hemsjukvården bedöms den bli mer avancerad. 
Vården ges hemma hos patienterna av sjuksköterskor och med läkare 
som konsulter. Särskilt kommer detta att gälla patienter som kräver 
mycket vård under lång tid.



17

Rapporten Telemedicin ur ett ledningsperspektiv börjar med att ställa 
frågan:

”Telemedicinska tillämpningar har prövats i avgränsade försöksverk-
samheter i de flesta landstingen och regionerna. Försöken har sällan 
lett till att de permanentats och inlemmats som naturliga delar i 
sjukvården. – Varför har de inte det?”

Svaret enligt rapporten är att när försöken gjordes var de infrastruktu-
rella och verksamhetsmässiga förutsättningarna inte på plats. Försö-
ken visade i regel att tekniken fungerade. Man konstaterar att 

• Många försök har i och för sig utvärderats men sällan utifrån lands-
tings- och sjukhusledningens perspektiv och beslutssituation med 
inriktning på att belysa förutsättningarna för ett införande av tele-
medicin i större skala och med normal finansiering. 

• Många försök har bedrivits i projektform och finansierats med ett 
stort tillskott av externa medel. Projekten har varit dåligt integre-
rade i den ordinarie verksamheten och inte sällan kommit i konflikt 
med denna, när projekten krävt medverkan av personalen eller eko-
nomiska bidrag. Ledningarna har därför saknat intresse och incita-
ment att ta hand om resultaten och erfarenheterna från försöken. 

Detta är viktiga slutsatser som gäller alla typer av försök och som kan 
förklara varför till synes lyckade och väl mottagna försök ändå inte får 
något större genombrott. Rapporten framhåller två motiv till varför ett 
lyckat projekt skulle kunna föras vidare till att bli permanentat. Det 
ena är ekonomiskt och det andra är strategiskt. När det gäller de eko-
nomiska motiven så är det ofta så i de telemedicinska tillämpningar-
na att kostnader respektive intäkter uppstår på olika ställen, i olika 
budgetar och ibland hos olika huvudmän. Man nämner att samhälls-
ekonomisk lönsamhet ibland anförs som ett skäl till införande av tele-
medicin. Det gäller främst de tidsvinster som patienter och anhöriga 
skulle göra om de fick möjlighet att ersätta rutinbesök hos vårdgivare 
med uppkoppling från utrustning med bildfunktion i hemmen. Sådan 
samhällsekonomisk lönsamhet kan dock inte uppstå förrän lämplig 
utrustning och goda telekommunikationer finns som normal standard i 
hemmen. 

I övrigt argumenterar rapporten för ett aktivt förhållningssätt från 
ledningens sida till ett positivt ställningstagande till telemedicinska 
lösningar.

Rapporten Telemedicin för effektivare informationsutbyte inom äldre-
vården är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet och den beskri-
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ver en fallstudie kring informationsutbyte mellan landsting och kom-
mun som en konsekvens av ädelreformen. 

I Arvidsjaurs kommun genomförde man under 1999 projektet ”Tele-
medicin i Arvidsjaur” som syftade till att utveckla vården av äldre 
inom olika verksamhetsområden med hjälp av telemedicinska till-
lämpningar. Projektet bestod av två delprojekt där det ena var ”Tele-
medicin – informationsutbyte” vars mål var att underlätta utbytet av 
patientinformation mellan vårdgivare i kommun och landsting. Pro-
jektet resulterade i ett införande av en telemedicinsk tillämpning, en 
kommunikationslösning, som möjliggjorde direktåtkomst till den andre 
vårdgivarens journalsystem. Genom denna möjlighet ansåg man att en 
effektivare och säkrare vård kunde uppnås. Målet för projektet var att 
behöriga yrkesgrupper hos de olika huvudmännen skulle kunna läsa 
varandras journaler och kommunicera via e-post/meddelandefunktion 
med bibehållen sekretess. Rapporten går igenom den lösning som an-
vändes för att möjliggöra ”titthåls”-funktioner mellan de olika huvud-
männen in i deras respektive journalsystem. 

Den här typen av informationsöverföring mellan olika huvudmän krä-
ver att de medverkande patienterna och vårdtagarna skriftligen med-
ger att detta får göras. Det saknas fortfarande legala möjligheter att 
överföra information mellan kommun- och landstingsvården för äldre.

Carelink-rapporten PM Videosystem v 1.1 från 2001 tar upp frågan om 
att använda videoteknik som kommunikationsteknik. Man anför fyra 
tillfällen då video ger stor nytta: 

• Minskad förflyttning av patienter 

• Minskad förflyttning av vårdgivare 

• Minskad förflyttning av personal under utbildning/motsvarande 

• Underlättad informationsöverföring 

I stället för att flytta patienter för att få en ”second opinion”/annan 
konsultation, för förberedelser inför behandling eller för uppföljning av 
behandling kan man akut eller planerat göra en videouppkoppling till 
specialist. Närvarande med patienten kan vara ansvarig läkare eller 
sjuksköterska.

Det finns dock hinder mot att använda videoteknik och det som nämns 
är:

• Berörda enheter måste förändra sin arbetsorganisation och arbetssätt. 

• Det krävs en god samverkan mellan professionen å ena sidan och  
IT-specialister. 
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• Utrustningen måste inte bara vara funktionell utan också användar-
vänlig och driftsäker. 

• Nyttan av videokommunikation faller inte bara på landstingen utan 
också på andra huvudmän såsom kommuner, försäkringskassor och 
patienten själv. Kostnaderna däremot kanske faller i större utsträck-
ning på landstingen. 

• Rädsla för att bli iakttagen, uppföljd och inspelad. 

De försök som gjordes var delvis lyckade men tekniken fungerade dock 
inte i alla avseenden som man önskat.

Rapporten Informationsteknik i sjukvård och sjukvårdsanläggningar 
som kommer från Östergötlands landsting har tillkommit på initiativ 
och uppdrag av Socialstyrelsens enhet för katastrof- och beredskaps-
planering. Avsikten är att den ska bidra till att belysa sårbarhets- och 
robusthetsfrågor inom hälso- och sjukvården som följer på den föränd-
ringsprocess som sker i samhället. 

Rapporten analyserar olika tekniska beroenden, främst på informa-
tionsteknik med olika stödsystem, och ansvarsfrågor. Avancerad sjuk-
vård tenderar att i allt större omfattning ges i vårdkedjor där sjukhus-
anläggningar endast utgör en del. Rapporten berör flera av de frågor 
som har bäring på den aktuella frågeställningen vad gäller kopplingar 
som kan göras mellan omsorg och vård och fastighetens infrastruktur. 
Rapporten sammanfattas därför här lite mer extensivt än de övriga.

Sjukvårdens användning av ICT-baserad teknik innebär nya möjlig-
heter. Samtidigt leder detta till sårbarhet på grund av starka beroen-
den, ökad specialisering etc. Särskilt starkt utvecklas beroendet av hög 
tillförlitlighet och tillgänglighet till funktioner, där el-, tele- och infor-
mationsförsörjning får särskilt stor betydelse. 

Rapporten framhåller att utveckling inom fastighetsteknik innebär 
en ökad användning av fjärrstyrning av anläggningar och funktioner 
samtidigt införs ny teknik i husen som gör att de blir ”smarta”. Det 
är också en trend att fastighetsorganisationer övertar funktioner, som 
tidigare har sköts av verksamheten. Traditionell gränsdragning mel-
lan olika aktörer håller på att förändras, vilket leder till att ansvars- 
gränser flyttas. Sådana förändringar ställer bland annat ökade krav på 
tydliga ansvarsgränser, kompetenta kravställare och på avtal mellan 
kund och leverantör, framförallt då det gäller funktioner inom medicin-
teknik och IT-stöd. 

För den avancerade hemsjukvården har det tillkommit nya patient-
grupper, exempelvis patienter, oavsett ålder, som får utredning och 
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diagnos på sjukhuset/mottagningen, men där huvuddelen av behand-
lingen sker utanför sjukhuset. Patienter med infektioner är ett sådant 
exempel. 

En ”ny” kategori av patienter är de som skickas hem tidigt, till exempel 
patienter som opererats på sjukhus, men där den postoperativa vården 
sköts i patientens hem. 

Patienter som tidigare vårdades i slutenvård kan nu vårdas hemma 
trots svår sjukdom och besvärliga symtom. Ytterligare patientgrupper 
förväntas få huvuddelen av sin vård i hemmiljö. 

Samhället blir samtidigt alltmer beroende av integrerade tele- och IT-
lösningar, vilket leder till ett kraftigt ökat beroende av el. Hög teknik-
nivå, bredband, automatik för belysning, dörrlås, med mera, i hemmiljö 
är möjlig att få och förväntas delvis användas för vård. I praktiken 
utgör fullt utbyggd teknik dock rena undantag. Detta gäller särskilt 
funktionssäkerhet mot avbrott och störningar. Det finns idag inte heller 
någon genomarbetad strategi för att avancerad teknik i hemmiljö ska 
kunna användas med tillräcklig säkerhet, robusthet och sekretess. 

Det rapporteras om tre fastighetsmiljöer i sjukvårdskedjan som har 
studerats för att beskriva olika tekniska miljöer. Dessa tre är Thorax-
kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, vårdcentralen i Lambo-
hov, samt eget boende.

Ett mål för den fastighetstekniska utvecklingen är att effektivisera 
och rationalisera själva fastighetsdriften. Ett annat mål är att uppfylla 
uttalade eller outtalade krav och önskemål från hälso- och sjukvården. 
Dessa två mål leder inte automatiskt till samma lösning. 

En särskild svårighet ligger i att marknaden tillhandahåller lösningar 
och komponenter, som i och för sig uppfyller de krav som formuleras 
vid upphandling, men i övrigt har nya egenskaper som är oprövade av 
fastighetsorganisationen. 

Med fler svårt sjuka i hemmiljö och med ökad användning av IT och 
medicinteknisk apparatur ökar också sårbarheten.

För eget boende (med vårdmöjlighet) är möjligheten att påverka funk-
tion och säkerhet i de interna näten idag mycket begränsad. Beroendet 
av de allmänna näten är lika som för samhället i övrigt. 

Hög tekniknivå i hemmiljö är möjlig att få och denna kan troligen 
delvis användas för vård. I praktiken förekommer utbyggd teknik för 
närvarande bara i begränsad omfattning och oftast som försöksprojekt. 
Det finns idag ingen genomarbetad strategi för att avancerad teknik i 
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hemmiljö ska kunna användas med tillräcklig säkerhet, robusthet och 
sekretess inom vården. I rapporten beskrivs ett framtida vårdscenario:

Vårdkedja i framtiden år 2005-2010 

Patienten är hemma i eget boende och drabbas av symtom från hjär-
tat i form av hjärtklappning och diffusa smärtor från bröstet. Blir 
orolig då hon för ett halvår sedan hade en hjärtinfarkt. Diskuterar 
symtomen med hemtjänsten, som för tillfället befinner sig i hemmet, 
samt anhöriga. Både hemtjänst och anhöriga har relevant utbild-
ning inom området. Beslutar att kontakta ”stöd för egenvård” via sin 
dator (databas med kunskap och råd för egenvård). 

Uppmanad att söka kontakt med sjukvården. 

Patienten ringer upp sin vårdcentral och är on line med (videokon-
ferens) vårdcentralen. Efter klockan 17.00 kopplas denna linje auto-
matiskt till sjukvårdsupplysningen. 

Alternativ 1 – distriktsköterska svarar och om möjligt handhar 
patientens problematik. Om kontakt med läkare behövs kontaktas 
ansvarig läkare på vårdcentralen. 

Alternativ 2 – distriktsköterska kopplar patienten vidare till hjärt-
mottagningen. Rådgivning från sjuksköterska alternativt läkare 
beroende på problematik. Vid behov kontaktas team på akut-LAH 
eller teambaserad äldremedicin (TBÄ) som åker hem till patienten 
för undersökning och ev behandling. Insatta åtgärder se nedan. 

Om patienten har en etablerad kontakt med hjärtsjuksköterska 
ringer patienten dit. Vidare hantering se ovan.

Efter klockan 17.00 går samtalet till sjukvårdsupplysning. Sjuk-
vårdsupplysningen har till sin hjälp olika IT-system t ex besluts-
stödssystem. Vidare finns tillgång till flera databaser såsom 
labdatabas, röntgen, journaldatabaser. Sjukvårdsupplysningen 
kontaktar läkare enligt sjukhusets bakjourslinje. Ansvarig läkare 
ordinerar blodtryck, puls, temp, saturation och andningsfrekvens och 
EKG. Sjukvårdsupplysningen kontrollerar vilka vårdresurser som 
finns i närheten av patienten. Ger möjlighet att välja vårdnivå. I 
detta fall kontaktas en kommunsjuksköterska, som ombedes åka till 
patienten för provtagning och observation. Kommunsjuksköterskan 
har ingen portabel EKG-apparat med sig varför teambaserad äldre-
medicin kontaktas. På plats hos patienten genomförs ordinerade 
undersökningar. EKG tas och värderas av läkare inom TBÄ samt 
specialistläkare på sjukhuset. Diagnosen fastställs till lunginflam-
mation och behandling med antibiotika och febernedsättande inleds. 
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Kontroll mot befintliga journaluppgifter sker via sjukvårdsupplys-
ningen. Bedömning av aktuell omvårdnadsnivå och om patienten 
kan vara kvar hemma eller behöver komma till sjukhus. Patienten 
kan kvarstanna i hemmet med förhöjda omvårdnadsinsatser, under 
natten av TBÄ och från och med morgondagen av kommununder-
sköterskor. Aktuella värden och insatt behandling dokumenteras i 
patientens journal och rapporteras in till sjukvårdsupplysningen. 
Vid behov kan övervakning av puls, blodtryck, temp och saturation 
ske på distans. Vidare kan läkemedelsdoser doseras efter patientens 
behov, även detta på distans om patienten har pump eller TEDA. Att 
införa och nyttja tekniken är inget självändamål utan syftar till att 
höja patientens livskvalitet. 

Det konstateras att vid avancerad hemsjukvård är en av trygghets-
aspekterna att veta att eventuella larm når aktuell vårdgivare. Vidare 
används en hel del medicintekniska produkter. För att bedriva en 
säker och god vård krävs att vissa fokusområden fungerar utan av-
brott. Nedan följer en beskrivning av kritiska framgångsfaktorer för 
beskrivna vårdprocesser. Av dessa är de tre första av intresse för denna 
rapport.

• IT-stöd (information) 

• Tele (kommunikation) 

• Medicinsk teknik (övervakning) 

• Vatten & värme (övervakning) 

• Samverkan mellan aktörer i vårdkedjan 

IT-stöd 

Det är ett stort flöde av information till patient och mellan inblandade 
vårdgivare. Eftersom klinikerna inom sjukhuset har ”egna” journaler, 
primärvården likaså samt den kommunala verksamheten som har 
sin dokumentation, förekommer mycket kopior av olika anteckningar 
som skickas med post mellan olika vårdgivare. En del verksamheter 
har datorjournal medan andra har traditionell pappersjournal. Inom 
landstingsvärlden finns möjlighet att nå till exempel provsvar och 
röntgensvar via databaser. Förutsättningen är att man som vårdgivare 
har vårdrelation med patienten samt dennes tillstånd att söka data. 
Det är dock inte möjligt att utnyttja detta då man befinner sig i patien-
tens hem eftersom man inte kan kommunicera med dessa databaser på 
distans. Idag används pappersutskrift från journalen då man besöker 
patienten. Om man på plats i patientens hem önskar uppdatering av 
till exempel provsvar eller röntgensvar så får man ringa in till verk-
samheten och be någon söka svaret. Om man som vårdgivare får ett 
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larm ifrån en patient som man inte räknat med att besöka, är rutinen 
att antingen åka in till enheten och hämta journalen eller att via tele-
fon be någon läsa/berätta relevant data. Vilket man väljer beror natur-
ligtvis på avstånd och på patientens tillstånd. Rutin idag är att journa-
len finns utdragen på papper, vilket görs med regelbundenhet.

Önskvärt krav är att kunna nå databaser från patientens hem och on-
line kunna ta fram aktuell information. 

Tele

Ett fungerande telefonnät är avgörande för vård av patienten i hem-
met. Då patientens kontakter med LAH bygger på planerade besök 
och larm krävs att telenätet fungerar, både det fasta och det mobila. 
Redan idag finns problem med täckningsgraden samt i vissa områden 
radioskugga. Viss medicinsk information såsom EKG sänds dessutom 
över telenätet. Om det fasta telefonnätet sätts ur funktion, vilket inte 
hör till vanligheterna, kan patienten använda sin mobiltelefon. Det 
förutsätter att patienten har tillgång till en mobiltelefon och att ingen 
medicinteknisk utrustning används som riskerar att störas av mobil-
telefonen.

Medicinsk teknik 

Det teknikstöd som används i aktuella vårdprocesser är olika medicin-
teknisk apparatur såsom CPAP, EKG, volympump, oxygenkoncentrator 
och smärtpump. Flera av de medicintekniska produkterna drivs med 
batteri eller har batteriback-up. Om strömmen eller batteriet slås ut 
larmar produkten. Ingen av produkterna har direktlarm till vårdgivare 
utan förutsätter att patient eller närstående larmar vårdgivare. 

Vid användning av medicinteknisk utrustning informeras patient och 
närstående om de regler som gäller för produkten, till exempel störning 
från mobiltelefon, anslutning till jordat uttag, ej användning av egna 
skarvsladdar och hur agera om apparaten larmar. Vid avbrott av exem-
pelvis el skulle aktuella patienter behövas flytta till säkrad bostad/
sjukhus. Den volym patienter som skulle vara aktuella skulle kunna 
hanteras inom befintliga ramar.

Rapporten från Östergötlands landsting har ett risk- och säkerhets-
perspektiv och behandlar flera aspekter som direkt berör frågan om 
vilken vård som kan förväntas i hemmen i framtiden. 

IT-stöd för vård i hemmiljö 2002 – exempel från svenska kommuner. 
Rapporten är en exempelsamling över en del projekt kring vård och 
omsorg som pågick i kommuner för ett par år sedan. Syftet med rap-
porten har varit att ”Att skapa en nationell överblick över IT-stöd i 
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kommunerna för vård i hemmet samt erbjuda läsaren en möjlighet att 
komma i kontakt med ansvariga för projekten för fördjupad informa-
tion.”

Rapportens exempelsamling omfattar

1. IT-stöd för informationsutbyte/vårdkedjor mellan sjukhus/primär-
vård och särskilt boende/hemsjukvård,

2. Televård, telemedicin, hälsomonitorering som underlättar att bo och 
vårdas hemma,

3. Mobil kommunikation i hemtjänst/hemsjukvård,

�. IT-lösningar i bostaden som underlättar att bo och vårdas hemma.

Flertalet exempel behandlar hur information på ett enklare sätt kan 
överföras inom vårdkedjan. Några sådana exempel är ”E-care Gisla-
ved”, ”Elektronisk informationsöverföring i vårdkedjan – OVK i Örebro 
län”, ”ELIS” i Västra Götaland, med flera. Det handlar om att skapa 
snabbare rutiner inom administrationen.

Ett exempel är dock intressant när det gäller boendefrågorna och det 
är Gränslös Omvårdnad. 

Projektet utgår från att gruppen äldre personer, över 7� år, har ofta en 
komplex sjukdomsbild och specifika omvårdnadsbehov. Gruppen kan 
under samma tidsperiod befinna sig som vårdtagare i slutenvården, 
eller som patient inom primärvården och som vårdtagare hos kommu-
nens äldreomsorg. 

Med denna uppdelning av organisation och uppgifter uppstår lätt bris-
ter i kommunikationen mellan vårdgivarna vilket medför svårigheter 
för den äldre patienten att få ett omhändertagande präglat av helhets-
syn och anpassad till den äldre människans specifika behov och livs-
rytm. Några av projektets syften har varit att:

• Att utveckla en modell för hur landsting och kommun gemensamt 
ansvarar för den äldre människans medicinska, omvårdnad och 
 omsorgsbehov. 

•  Utveckla och förnya infrastrukturen i och utanför de berörda  
enheterna. 

Projektarbetet startade 1999 med att i ett pilotförsök pröva en ny vård-
form som komplement till hemsjukvård och slutenvård. Denna enhet, 
Smaragden, startades � mars 2000 och delprojektet har utvärderats i 
december 2000. 
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Syftet var att skapa en vårdform anpassad till den äldre människans 
specifika omvårdnadsbehov och livsrytm byggt på en ny modell för 
samverkan. Detta skedde genom att en vårdavdelning i kommunens 
äldreboende byggdes om och utrustades för att kunna vårda patienter 
med akuta medicinska behov och behov av omvårdnad. 

Enheten drevs av landsting och kommun gemensamt och primärvårds-
läkare och distriktssköterskor hade inläggningsrätt och det medicinska 
ansvaret. 

Projektet omfattade: 

•  Jönköpings kommun, socialdistrikt söder med cirka 2� 000 invånare 

•  Jönköpings läns landstings två vårdcentraler med distriktssköter-
skor och hemtjänst 

•  Medicinska och geriatriska klinikerna vid Länssjukhuset Ryhov. 

Idag är dock enheten nedlagd. Enligt tidigare enhetschefen Carina 
Ljunggren var det en verksamhet som var mycket uppskattad av de äld-
re, men genom att det skedde flera olika chefsbyten i både kommun och 
landsting så förlorades den ursprungliga tanken och enheten lades ner.

I ett annat projekt som också direkt berör vår frågeställning är IT-stöd 
för samverkan i hemsjukvården i Stockholm. Tre hemsjukvårdsenheter 
har oberoende av varandra arbetat med att utveckla IT-stöd för vård 
i hemmet bland annat genom att de har deltagit i EU-projekt. Inom 
ramen för ITHS2-programmet12 sökte de gemensamt medel för att ta 
tillvara de möjligheter till att förbättra arbetssätt som IT kan inne-
bära. De menar att effektivt informationsstöd för hemsjukvården kan 
medverka till att:

• Att nya patientgrupper kommer att kunna vårdas i hemmet.

• Att kvalitet, valmöjlighet och reellt inflytande för patienten ökar.

• Att landstinget får en utökad och flexibel vårdkapacitet genom en 
utvidgad hemsjukvård

• Att kostnaderna för sjukvården minskar

• Att den medicinska kvaliteten höjs

• Att den medicinska säkerheten för patienten ökar samt att bättre 
beslutsunderlag finns tillgängligt.

12 ITHS2 tillkom år 2001 och omfattar 32.� miljoner kronor som tillskjutits av KK–stiftelsen 
(2� miljoner kronor) och Vårdalstiftelsen (7.� miljoner kronor). Detta program är till stor 
del inriktat på att stödja utvecklingsprojekt för att skapa bättre samverkan mellan olika 
huvudmän och vårdgivare bl.a. i äldreomsorgen.
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Projektets mål har varit att skapa ett avgränsat antal stabila, fung-
erande, beskrivna, testade och verifierade tjänstekomponenter inom tre 
områden:

1.  Vårdplanering, aktivitetshantering och vårdkontakter för patient

2.  Vårdåtgärder och styrning av utföranderesurser

3.  Mätning avseende patient i hemmet. 

Projektet har pågått till sista december 200�. De medverkande har 
varit Produktionsstyrelsen, Stockholms läns landsting. Medsökande 
i projektet är Institutionen för vårdvetenskap och omsorg vid Örebro 
universitet, Förenade Care/Palliativa vårdenheten samt Täby kom-
mun, Äldreomsorgen. Övriga medverkande parter i projektet är SABH, 
Radiumhemmet/Karolinska sjukhuset, ASIH/SLPO Långbro Park, 
Alkit Communications, Cambio Healthcare Systems samt Procopto AB. 
(Se även Teldok 1�2.)

I projektet MedIT – Vård i hemmet och journal på distans har projekt-
målet varit att förutom att underlätta kontakterna mellan de olika 
parterna i vårdkedjan, även arbeta med kommunikation från vård-
tagarens bostad för att förbättra kommunikationen mellan de olika 
medverkande. Projektet omfattar:

• Kommunikation mellan hemtjänst och hemsjukvård via en  
elektronisk skrivyta.

• Journalåtkomst på distans.

• Användning av digital kamera/-bildöverföring i sårvårdssamman-
hang i samarbete med Sahlgrenska sjukhusets hudklinik. 

• Försök med bildtelefoni mellan personal och boende på äldreboende.

Projektet startades 2001 i Örgryte, Göteborg.

Digitala kameror används även för att underlätta och effektivisera 
arbetet inom hemsjukvården i Laxå. Projektet heter Digitala bilder i 
hemsjukvård Effektiviseringen innebär att när kommunens personal 
vid hembesök ser något som behöver komma till läkarens kännedom så 
tar man bilder av detta. Man fotograferar sår, svullnader, utslag, infek-
tioner (exempelvis misstänkt ros), eksem etcetera. Bilderna sänds till 
vårdcentralen eller sjukhuset. Vilket medför att patienten slipper gå 
till läkaren för att visa upp sig. Behandlingar kan sättas in snabbare 
och man spar mycket tid och lidande.

HeartNet – navet i den nya hjärtsviktsvården. Projektet finansieras av 
Skellefteå kommun, landstinget, länsstyrelsen och EU:s strukturfonder 
för näringsliv med forskning och utveckling i Norr- och Västerbotten. 
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Genom samverkan mellan medicinsk forskning, omvårdnad, omsorgs-
verksamheten samt näringslivet kan bättre förutsättningar skapas för 
en ny typ av vård, på lasarett, vårdcentraler och i hemmet. 

Fortfarande har norra Norrland landets högsta förekomst av åderför-
kalkningssjukdomar även om en betydande minskning kunnat märkas 
det senaste decenniet. Trots detta drabbas många av hjärtsvikt, som 
anges som den vanligaste orsaken till sjukhusvård hos människor över 
�� år. Sjukligheten är betydande och dödligheten är hög vid svårare 
grader av hjärtsvikt. Livskvaliteten är dålig och kostnaden för hjärt-
sviktsvården uppskattas till minst 1�0 miljoner kronor årligen i Norr- 
och Västerbotten tillsammans.

Målet är att skräddarsy en vårdmiljö där även en patient med svår 
hjärtsvikt kan känna sig trygg utanför sjukhuset.

Projektet startade på Heimdalls vårdcentral i Skellefteå med ett forsk-
ningsprogram där alla män och kvinnor med misstänkt hjärtsvikt 
oavsett ålder undersöks på ett strukturerat sätt enligt en särskild 
hjärtsviktsjournal, klinisk undersökning och ekokardiografi. Den medi-
cinska forskningen är i första inriktad på att förbättra diagnostiken 
dels genom att förbättra tillgängligheten till ekokardiografi och dels 
utvärdering av nya diagnostiska hjälpmedel. 

Mycket viktig är utvecklingen av mobila instrument för avancerad 
ultraljudsteknik, teknik för överföring av bilder, samt röststyrda kom-
munikationsinstrument. Ny teknik med bärbara lätta ultraljudsappa-
rater medger ekokardiografi vid perifera vårdcentraler med informa-
tionsöverföring till lasaretten och specialistbedömning.

Patienter med hjärtsvikt står i fokus för insatserna. Personer som lider 
av hjärtsvikt är beroende av flera led i vårdkedjan, där det hittills varit 
svårt att få en optimal resursanvändning. Kan dessa människor få en 
skräddarsydd vård utanför sjukhuset, förbättras inte bara deras var-
dagsliv. Nya typer av mätinstrument, larmanordningar och ny inred-
ning, såsom anpassade sängar duschar och lyftanordningar, är andra 
exempel på produkter som behöver utvecklas. Det kan förhoppnings-
vis också frigöra resurser för en utökad kvalitativ specialistvård och 
en utökad förebyggande vård genom att tidigt upptäcka försämring i 
patienternas tillstånd och därmed snabbare kunna sätta in behandling.

Användning av storbilds-TV för vårdplanering har varit i praktiskt 
bruk i snart ett par år i Laxå. I dessa vårdplaneringar deltar från 
kommunens sida biståndshandläggare, distriktssköterska och arbets-
terapeut. Andra deltagare är anhöriga, patient, ansvarig sjuksköterska 
och arbetsterapeut eller sjukgymnast från sjukhuset. Projektet kallas 
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Vårdplanering via storbildsTV. Det intressanta med det projektet i det 
här sammanhanget är användandet av bilder i kommunikationen.

I rapporten Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik 
– vad hämmar utvecklingen? konstateras att ingen marknadsmässig 
efterfrågan på tekniklösningar för äldrevård i hemmet ännu har eta-
blerats i Sverige. Trots att det finns stora förväntningar och en växan-
de äldremarknad med ökande svårigheter att rekrytera vårdpersonal 
och en pressad ekonomi inom den svenska vården. Därmed har inte 
heller något motsvarande utbud inom tekniklösningar skapats. Enligt 
författaren ligger orsakerna till detta både hos teknikleverantörerna 
och hos vården. Författaren menar att bristerna sällan ligger i själva 
grundtekniken utan ofta i dialogen mellan leverantörer och vårdgivare. 
Andra orsaker, menar författaren, är vårdsektorns komplexa organisa-
tion och slutna samt disparata IT-system.

I rapporten IT-stöd i privat bedriven vård och omsorg är syftet för den 
rapporterade studien ”att skapa större kunskap om privat bedriven 
vård och omsorgs förutsättningar att använda IT i ett vårdkedjeper-
spektiv.” Man konstaterar bland annat i rapporten att i de behov av 
digitalisering inom vård och omsorg som andra studier visat så bör det 
finnas en betydande tillväxtpotential inom IT-området. Man nämner 
bland annat tillväxtmöjligheterna inom mobil teknik och telemedicin 
som man anser har en klar koppling till utbyggnaden av 3G-nät och 
bredband. Även utvecklingen mot ett ”digitalt samhälle för alla med 
dygnet runt service” ses som en viktig faktor för ITs möjligheter inom 
vård och omsorgsområdet.

VINNOVA

Bland Vinnovas rapporter är det främst fyra som är av intresse, de är: 
Old@home (200�), ICT-based Home Healthcare (200�), Elderly Health-
care, collaboration and ICT (200�) och IT för sjukvård i hemmet (2007).

Old@home beskriver ett projekt som gäller tekniskt stöd till mobil 
närvård och det har fokuserat på utveckling och utvärdering av arbets-
situationsanpassade IT-system för att ge bättre vård och omsorg till 
äldre. Syftet med projektet var att skapa en obruten digital information 
rakt genom hela vårdkedjan. Det vill säga mellan distriktssköterskor, 
patientansvarig läkare och hemtjänsten. För att kunna uppnå detta 
skapades i projektet en Virtuell Patientjournal. Projektet genomfördes 
i Hudiksvall och drevs av avdelningen för medicinsk informatik och 
teknik vid Uppsala Universitet i samverkan med flera olika aktörer 
bland andra Acreo, landstinget i Gävle, Ericsson Network Technologies 
AB, Hudiksvalls stadsnät och Hudiksvallsbostäder. I Hudiksvall finns 
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en väl utvecklad infrastruktur baserad på fiber mellan vårdcentral, 
äldreboende och äldre i eget boende. 

Kommun, landsting och näringsliv försöker idag förvalta resultaten 
men juridiska hinder mot samverkan mellan kommun och landsting 
har gjort att projektet inte kan tas i skarp drift trots att kommunen 
gärna vill det.

ICT-based Home Healthcare är en kartläggning av forskningsläget 
inom området IT för sjukvård i hemmet. Rapporten beskriver vilka 
områden som forskning i olika delar av världen fokuserar på. Bland 
annat beskrivs att i USA och Kanada arbetar med virtuella patient-
besök, medan man i Europa mer tittar på hur personalens arbete i 
verkliga patientbesök i hemmen kan stödjas av IT. Japan ägnar sig åt 
robotik och teknik kring mätning av vital signaler (VSP). Generellt är 
forskningen inriktad mot hjärt- och lungsjukdomar samt diabetes som 
kliniskt användningsområde. Det rapporteras också att det finns en 
trend mot webtjänster för patienter. Det är få utvärderingsstudier eller 
forskning kring anhörigstöd.

Elderly Healthcare, collaboration and ICT, innehåller fyra olika 
delar baserade på tidigare publicerade artiklar. Rapporten tar bland 
annat upp att det inte längre finns anledning att hänvisa till tekniken 
för att förklara varför det inte sker någon Informationsteknologisk 
revolution inom vården. Samma typ av erfarenheter finns inom andra 
områden. Istället är det den långsamma förändringen av verksam-
heternas sätt att arbeta där Teknologi ingår som ett verktyg, som är 
förklaringen. De framgångar som har skördats beror på att man har 
förändrat verksamheternas arbetssätt, det kallas av författarna för 
”reengineering”. En annan förklaring till den begränsade framgången 
av IT-investeringar är att sådana inte har kombinerats med tillräcklig 
utbildning och träning av personalen. 

Äldreomsorg är dessutom en verksamhet som omfattar flera aktörer 
och dessa måste samarbeta för att några effekter skall kunna uppnås. 
Alla de olika aktörerna måste samverka och koordinera sina ansträng-
ningar att få nytta av den nya teknologin.

Ett problem är att nyttan av en ny teknologisk lösning inte alltid till-
faller den som gör investeringen. Ett annat problem är de juridiska 
restriktionerna (kring journaler till exempel) som lett till att det ska-
pats teknologiska öar av nya system istället för sammanhängande 
lösningar.

Författarna konstaterar att Informationsteknologi (ICT) är under-
utnyttjat inom äldreomsorgen och de konstaterar att det krävs inci-
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tament för att få alla inblandade intresserade av att medverka till en 
förändring.

IT för sjukvård i hemmet är en projektkatalog, det vill säga det 
räknas upp och beskrivs kort olika projekt som har bedrivits i Sverige. 
Katalogen innehåller 22 olika projekt som alla ryms inom ramen för 
VINNOVAs program ”IT för sjukvård i hemmet 2003–2007”. Det är en 
imponerande samling av projekt som alla är intressanta. Här presen-
teras kort några av dem som kan tänkas ha anknytning till bostadens 
hemmanätverk.

Gertrud II, IT-system för vård av hjärtpatienter i hemmet. Med hjälp 
av enkel utrustning kan patienten kontrollera vikt och EKG och vär-
dena skickas sedan vidare till vårdgivaren. Syftet är att tidigt upp-
täcka patienter med förmaksflimmer som riskerar att drabbas av 
stroke och patienter med hjärtsvikt där en uppgång i vikt varnar för 
risk för att återinsjunkna i hjärtsvikt. Produkterna används vid ett  
30-tal sjukhus idag.

Kroppsnära multisensorer och smarta textilplagg för vård och övervak-
ning i hemmet. Målgruppen är även här patienter med hjärtsvikt. Med 
hjälp av sensorer inbyggda i textilier som skickar data till en mot-
tagare i hemmet kan mätning utföras i realtid och ligga till grund för 
diagnos och uppföljning. Det finns planer på att bilda ett kommersiellt 
bolag för att sprida resultatet som en produkt.

Care@distance – övervakning av hjärtsviktspatienter i hemmet. Även 
detta projekt inriktar sig mot hjärtpatienter och består av frågefor-
mulär som finns i en dator i hemmet samt sensorer för blodtryck och 
personvåg. Projektet är fortfarande inte produktifierat.

Mobil biochip-baserad medicinsk diagnostik. Projektets utgångspunkt 
är att det finns möjligheter att förbättra och effektivisera hälsokontroll 
i hemmet och på distans och samtidigt minska kostnaderna genom att 
utnyttja biosensorer för mätning i kombination med mobil teknik för 
informationsöverföring. Främst gäller detta övervakning av kroniska 
sjukdomar som diabetes samt övervakning och reglering av viktiga 
metaboliter såsom glukos under operation. Planer finns på att starta 
kommersiell verksamhet baserad på forskningen.

Strokerehabilitering i hemmet. Dagens sjukvård är ”hus-centrerad”, det 
vill säga bedrivs i sjukvårdens lokaler dit patienter/klienter färdas. Det 
aktuella demonstratorprojektet syftar till att utveckla och driftsätta ett 
helt system för denna rehabiliteringsverksamhet, i korthet bestående 
av kliniska bedömningsenheter, en central rehabiliteringsenhet och 
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distribuerade hembaserade enheter. Centralt i systemet är IT-funktion 
inklusive telemedicin.

Produkten är ett modernt sjukhus- och hembaserat rehabiliterings-
system som integrerar känsla och kraft (så kallade haptik) med tre-
dimensionella stereografiska bilder i en datorsimulerade miljö. Genom 
flertalet rehabiliteringsövningar och spel, övas öga- och handkoordina-
tion och patienten stimuleras till specifika motoriska och muskulära 
rörelser vilka är av absolut vikt för effektiv och lyckad rehabilitering. 
Ett företag har bildats för att kommersialisera produkten.

IT-stöd vid sjukvårdskontrollerad övervakning av blodförtunning med 
PT analys i hemmiljö. Patienter som använder blodförtunnande medi-
cin måste regelbundet till en vårdgivare för att ta blodprov för att 
ställa in rätt dosering av sin medicin. Rapporten beskriver hur samma 
test kan utföras i hemmet med hjälp av en dator och enkel utrustning 
som kan skickas till patienten via posten. En sådan utrustning skulle 
bespara cirka 100 000 patienter i Sverige besväret att regelbundet, det 
vill säga minst en gång i månaden, ta sig till en vårdcentral eller ett 
sjukhus.

Internationella.artiklar
De internationella artiklarna har sökts ur PubMeds databas vilket är 
en service från U.S. National Library of Medicine och som inkluderar 
över 17 miljoner citat från MEDLINE och andra vetenskapliga tid-
skrifter kring biomedicin och sträcker sig ända tillbaka till 19�0-talet. 
Sökningen ur PubMed har gjorts med hjälp av elva olika sökbegrepp. 
Artiklar äldre än fem år bedömdes inte vara intressanta för den fråge-
ställning som behandlas här vilket innebär att sökningen begränsades 
till artiklar publicerade 2003 eller senare. Sökbegreppen inklusive an-
talet träffar på PubMed visas i tabell 3. Resultatet i tabell 3 avser alla 
träffar när artiklar utan abstract sorterats bort. 

Vissa av sökbegreppen hämtades ur Vinnovas rapport ICT Home 
Health Care 200� (Koch, 200�), nämligen nr 1, �, � och 8, 9. Dessa fem 
av totalt 21 sökbegrepp som Koch använde vid det tillfället represen-
terade 98,2 % av träffarna då och vid denna sökning �3 % av alla träf-
far. Som framgår av tabell 3 representerar inte Smart home mer än en 
liten andel av träffarna, vilket är en smula förvånande eftersom det 
diskuteras i olika sammanhang att just omsorg och vård är ett område 
där smarta hem skulle kunna bidra på allvar med lösningar som vore 
användbara. De innehåller dock ett antal resultat och diskussioner som 
redovisas nedan och som pekar framåt inom det studera området.
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Tabell.3. Sökning.i.PubMeds.databas.2007

Nr Sökbegrepp Antal träffar

1 Home.monitoring 1.873
2 Dementia AND Home. . 1.00�
3 Stroke AND Home. . 72�
4 Home.medicine 80
5 Information systems AND home care. . . . 267
6 Ehealth 1�5
7 Wireless health care. . 16�
8 Mobile AND home care. . . 126
� Home.telehealth 104
10 Smart.home 56
11 Health care at home. . . 6

Summa 4.614

Efter att artiklar utan abstract sorterats bort återstod � �1� artiklar. 
Av dessa hade 1 02� publicerats år 2007. Dessa 1 02� granskades och 
indelades i ett tjugotal kategorier beroende på innehållet i artikelns 
abstract. Samtliga � �1� artiklar kategoriserades därefter i enlighet 
med dessa trettiotal kategorier för att ge en bild av vilka frågor som 
samtliga artiklar behandlade (se bilaga 1). På hela materialet ställdes 
frågor om Internet eller Web, Telephone, Mobile (phone) eller Video före-
kom i sammanfattningarna. De artiklar som nämnde någon av dessa 
kommunikationsformer behandlade olika sätt att övervaka patienter 
på distans eller om att från en ”point-of-care” kommunicera värden 
till en vårdgivare – oftast från patientens hem eller slutligen om att 
använda bildkommunikation för att få kontakt mellan vårdgivare 
och vårdgivare eller vårdmottagare och vårdgivare. Undantaget är de 
artiklar som berör användandet av telefon, i dessa artiklar är det ofta 
fråga om att undersökningen har genomförts med hjälp av telefoninter-
vjuer eller genom telefonkontakter. Av de � �1� artiklarna behandlade 
�98 i på något sätt någon av dessa kommunikationsformer, se tabell �.

Tabell.4. Antal.artiklar.som.berör.någon.av.fyra.kommunikationsformer

Nr Kommunikationsform Antal artiklar Andel av delmängden

1 Internet. 253 36%

2 Telephone 152 22%

3 Mobile 184 26%

4 Video 10� 16%

. . 6�8 100%
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Av tabellen framgår att alternativa kommunikationsformer till telefon 
har stor betydelse för artiklar som träffades av något av de sökbegrepp 
som har använts. I synnerhet som telefon har använts som kommuni-
kation för själva undersökningen vilket normalt inte Internet, mobil-
telefon eller videokommunikation har använts för, utan där är det 
istället fråga om att använda dessa former i själva interveneringen. 
Det finns därför anledning att anta att mobila system kommer att bli 
en viktig form av kommunikation inom vården.

Av de granskade artiklarna som påträffades i PubMed enligt tabell 3 
gjordes en indelning i ämneskategorier som kan ge en vägledning till 
vad som kan tänkas vara omsorgs- och vårdtjänster i framtidens boen-
de. I tabell � och tabell � visas hur de olika artiklarnas innehåll katego-
riserats. Områden som inte ansetts relevanta för frågeställningen har 
uteslutits, till exempel miljöfrågor kring luftföroreningar, dammpartik-
lar eller vatten. Efter en sådan rensning återstod två huvudkategorier; 
”system” och ”medicinskt område”.

Systemområden

Kategoriseringen efter system omfattar 3� % av alla artiklar. Det är 
främst Internet och mobilitet som har berörts i de påträffade artik-
larna. 

Tabell.5. Kategorisering.efter.system

System Förekomst, antal artiklar

Internet 253

Mobilitet,.trådlösa.system,.
mobiltelefon,.ubiquitous

721

Säkerhet 271

Trådlösa.system 165

Ickeinvasiva.tester 57

Robot 32

1.56�

 
Internet beskrivs i olika artiklar dels för att låta vårdtagare och om-
sorgstagare få lättare till att nå information (Bergstrom and Heimly 
200�). Det används även för att sprida information mellan vårdgivare 
och berörda i vårdkedjor (Foldy 2007) precis som mycket av arbetet 
inom detta område i Sverige genom Carelink har syftat till (se Care-
link). Andra tar upp överföring av data från bostaden till en vårdgivare 
centralt, exempelvis bilder av sår eller skador för att sköterskor på 
plats hemma hos patienten ska få ett utlåtande av en expert om hur 
såret skall hanteras (Case and Simkus 2003). En annan funktion är att 
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en basstation för medicinska mätvärden som fås antingen trådlöst eller 
via manuella mätningar, regelbundet överför dessa värden via Internet 
till en vårdgivare(Ichihashi and Sankai 2007).

Mobilitet kan återfinnas på alla plan inom omsorg och vård; en natt-
patrull som rycker ut till omsorgstagare som larmar på natten och som 
behöver tillgång till information om personen och likaså tillgång till 
nycklar för att komma in, är ett exempel. Ett annat är ambulansperso-
nal som redan i ambulansen kan påbörja en behandling genom kontakt 
och datakommunikation med sjukhuset. Inom detta område återfinns 
artiklar som berör system baserade på s.k. ”ubiquitous” tillgänglighet. 
Det vill säga system som finns närvarande överallt. Ett exempel kan 
vara att vårdgivaren har tillgång till medicinska mätvärden var pa-
tienten än befinner sig (Koch 200�). Information kan också överföras 
via mobiltelefon för att åstadkomma en slags fjärrövervakning av pa-
tienter med särskilt kroniska sjukdomar (Trudel, Cafazzo et al. 2007). 
Ytterligare ett steg mot mobilitet är att använda Body Area Network 
(BAN) som kan hantera flera olika sensorer som har kontakt med  
kroppen på olika sätt (Norgall, Schmidt et al. 200�).

Säkerhet är representerat i en väldigt begränsad omfattning, i synner-
het med tanke på det intresse som i allt högre grad börjar riktas mot 
omsorg och vårdverksamhet vad gäller säkerhet. I det här materialet 
beror det dock troligtvis på att säkerhetsaspekten i sig är en komplex 
fråga som därför berörs i särskilda artiklar som rapporterar om  
patientsäkerhet i vård och omsorg. 

Fallskadeprevention till exempel som ju berör en viktig form av säker-
het, är inte omnämnt i mer än 22 artiklar där säkerhet berörs, trots att 
detta för äldre är en oerhört viktig säkerhetsfråga. (Demiris, Rantz et 
al. 200�, Cheek, Nikpour et al. 200�, Miyauchi, Yonezawa et al. 2003) 
med flera tar dock upp denna aspekt tillsammans med smarta hem- 
lösningar eller portabla larm och visar bland annat att äldre är posi-
tiva till system som kan hjälpa dem att förhindra eller detektera fall. 

Augusto et al. ( 200�) tar upp problemet med att utvecklingen av kom-
munikationsteknik, sensorer och väldesignade användargränssnitt som 
kan installeras i ett smart hem inte har fått en motsvarande utveck-
ling på mjukvarusidan. Det utgör en stor utmaning att skapa intelli-
genta program som förmår utnyttja olika system av icke-invasiva prov-
tagningar. En artikel tar upp betydelsen av att äldre människor rör på 
sig och beskriver ett projekt där mätning görs av hur äldres fördelning 
mellan sittande, liggande och stående för att på så sätt kunna avgöra 
graden av aktivitet (Barralon, Noury et al. 200�).
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En del artiklar beskriver helt tekniska lösningar som exempelvis ett 
igenkänningssystem för att kunna skilja mellan individer i en bostad för 
att kunna avgör vem som är omsorgstagare (Nakajima and Sasaki 200�).

En vanlig smarta hem-lösning utgörs dock av sensorer som på olika 
sätt skall mäta den äldres hälsostatus (Ni Scanaill, Carew et al. 200�).

Artiklar som tar upp robotar är främst inriktade mot stokepatienter 
där någon form av robotlösning kan hjälpa patienterna till träning för 
att återfå förlorade motoriska funktioner (Johnson 200�),(Sanchez, 
Reinkensmeyer et al. 200�), men det förekommer även artiklar som 
diskuterar robotlösningar inom äldreomsorgen riktat mot den egna 
bostaden för vissa uppgifter (Boissy, Corriveau et al. 2007, Hsu, Yang  
et al. 2007).

Trådlösa system är ett område som täcker både överföring av data 
från en avlägsen plats till en vårdgivare såväl som dataöverföring från 
kroppssensorer där hälsa eller kroppsfunktioner på olika sätt följs el-
ler övervakas. Trådlös överföring från textilier som bärs på kroppen, 
det vill säga kläder, är ett område som berörs av flera artiklar (Axisa, 
Schmitt et al. 200�, Di Rienzo, Rizzo et al. 200�, Edmison, Jones et al. 
200�, Lymberis and Olsson 2003).

Icke-invasiva tester är ett naturligt steg i en utveckling mot mer egen-
vård där tester utförs av egenvårdaren själv. Icke-invasiva blodprov 
som enkelt kan utföras varje morgon för diabetiker underlättar, likaså 
som icke-invasiva injektioner underlättar medicinering där det krävs 
att preparatet förs in direkt under huden. En blodtrycksmätare som 
överför data lokalt inom bostaden med hjälp av bluetooth och som 
inte kräver användande av blodtrycksmanschett är ett exempel på 
enkla bärbara mätsystem (Hung, Zhang et al. 200�). En annan form av 
icke-invasiva lösningar är integrerade implantat för mätning av ECG 
(electrocardiogram) som kan opereras in i kroppen (Abacherli, Braun 
et al. 200�). ECG rapporteras (Devot, Bianchi et al. 2007) även kunna 
användas för sömnanalyser på ett bekvämt sätt genom att sensorerna 
är inbyggda i lakans- och kuddtextilier. Det gör att sömnen inte störs 
av mätningen som då kan utföras i bostaden på ett enkelt och konti-
nuerligt sätt. Trådlös överföring av ECG-data genom WAP (Karlsson, 
Forsgren et al. 200�) eller via CDMA13 och GPS (Shin, Lee et al. 2007) 
är en annan lösning som ger möjlighet att mäta hjärtat i realtid både 
utomhus och i hemmet.

13 Code Division Multiple Access, en teknik för mobila telefonnät som bygger på att  
alla mobila telefoner sänder över hela frekvensbandet och särskiljs med kodsignaler,  
hoppfrekvenssändning (Wikipedia)
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Det intressanta här, när det gäller de granskade artiklarna och deras 
sätt att utnyttja system och infrastruktur, är att det mycket sällan är 
så att forskningen försöker sammanföra de förutsättningar som bo-
staden har i form av infrastruktur och support med omsorg eller vård. 
Istället fokuserar flertalet forskare som arbetar med mobilitet och tråd-
lösa system snarare på fullständig mobilitet som ger patienten eller 
omsorgstagaren full frihet att röra sig och verka i samhället på precis 
samma sätt som den som inte har behov av övervakning, hälsomoni-
torering. De system som bygger på en medicinsk basstation har säl-
lan behov av omedelbar överföring av uppmätta data utan kan skicka 
dessa vid regelbundna tider som kan passa vårdgivaren till exempel. 
Hemmet är en plats för omsorg och vård men ses inte som en resurs för 
den allt mer utflyttade vården eller omsorgen. I alla fall inte när det 
gäller tekniska system eller infrastruktur. 

De medicinska områdena

I den andra delen av granskningen av artiklar gäller det vilka medi-
cinska områden som artiklarna främst behandlar, och detta görs med 
utgångspunkt från att de har sökts genom de sökbegrepp som redovi-
sats i tabell 3 (sidan 2�) och som därför bör ha någon form av koppling 
till omsorg eller vård i hemmet. I tabell � visas vilka medicinska ämnes-
områden som främst berörs i artiklarna.

Tabell.6. Kategorisering.efter.medicinskt.område

Medicinskt område Förekomst, antal artiklar

Blod 623
Depression 318
Hjärta 2�4
Kognition.och.minne 248
Cancer 1�0
Diabetes 188
Sömn 177
Näring 13�
Stroke.och.demens 102
Astma 88
Skador.och.sår 81
Lungor 76

 
Kategorierna har ordnats efter frekvens där det vanligaste området är 
”blod” och det minst vanliga är ”lungor”. 

Artiklar om blod behandlar områden så som egenvård i form av blod-
trycksmätning, blodtrycksmätning i hemmet utanför sjukhuset för 
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dialyspatienter för att kunna avgöra risken för förhöjt blodtryck (Agar-
wal and Saha 2007). Blodtryck som tas utanför sjukhuset ger säkrare 
världen hos patienter med högt blodtryck (Agarwal and Andersen 
200�). Blodtrycksmätning som görs av patienten själv ses i vissa fall 
även som ett sätt att spara pengar inom sjukvården i form av både 
medicin och vårdbesök. Det innebär att patienten har en blodtrycks-
mätare i sitt hem och själv regelbundet utför blodtrycksmätningar 
(Bayo Llibre, Roca Saumell et al. 200�). Flera artiklar drar slutsatsen 
att blodtryck eller pulstryck av olika medicinska skäl med fördel kan 
mätas hemma i synnerhet för screening (Eguchi, Matsui et al. 2007, 
Girerd, Fourcade et al. 200�, Hond, Celis et al. 2003). En fördel som 
rapporteras är att ”vita-rock”- effekten minskar.

Fördelen att mäta blodtryck gäller också diabetespatienter (McKay, 
Godwin et al. 2007), för dessa patienter är även bra utrustning för att 
mäta glukoshalten i blodet viktig för själva medicineringen som ju av-
görs dagligen (Li and Yuan 200�).

Det är vanligt med depression bland äldre (Luppa, Heinrich et al. 2008) 
och det förorsakar både lidande och kostnader (Loughlin 200�). För 
vissa strokepatienter kan en vård i hemmet ge bättre resultat med 
lägre risk för depression än vård på sjukhus (Ricauda, Bo et al. 200�). 
I äldreboende kan bristen på stimulans förorsaka depression hos äldre 
(Hancock, Woods et al. 200�), men även bland äldre som bor hemma 
finns anledning att hålla uppsikt över om tecken på depression upp-
träder (Loughlin 200�) och vidta åtgärder för att förhindra detta.

Bland forskning som behandlar hjärtsjukdomar finns flera exempel på 
att forskningen vill utveckla sätt att övervaka hjärtpatienter med hjälp 
av sensorer och dataöverföring genom Internet (Kashem, Cross et al. 
200�, Herzog and Lind 2003). Exempelvis möjliggör detta en snabbare 
hemkomst från sjukhus efter en hjärtoperation (Kleinpell and Avitall 
2007). Enligt Meystre (200�) visar en litteraturgenomgång inom tele-
medicin att de mest lovande områdena för telemedicin finns inom om-
råden med kroniska sjukdomar såsom hos lung-hjärtpatienter, hjärt- 
och astmapatienter. Med telemedicin kan komplikationer upptäckas 
tidigt och förhindra mer komplicerad sjukvård.

Inom forskning som behandlar kognition och minne är det främst de-
mens och stroke som utgör fokus. Exempel på forskning är system som 
kan hålla reda på var personer med mild demens befinner sig (Alisky 
200�, Lin, Chiu et al. 200�). Syftet är att låta personer med demens 
leva ett så naturligt liv som möjligt men ändå ha möjlighet att hjälpa 
dem tillrätta om de förirrar bort sig. Ett annat är ett datorspel som 
när det används av äldre med tidig demens, innebär att det kan ge en 
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regelbunden statuskontroll av individens utveckling (Jimison, Pavel et 
al. 2007). Spelet innehåller algoritmer som kan avgöra om patienten 
behöver medicineras. Syftet är att kunna sätta in kliniska åtgärder så 
tidigt som möjligt för att de ska bli så effektiva som möjligt. 

För ensamstående personer med demens är medicinering ett problem 
som det finns flera olika lösningar på. Medicinpåminnare som styrs av 
ett uppgjort datorprogram är ett exempel, ett annat som beskrivs av 
(Smith, Lunde et al. 2007) innebär att vårdgivaren har en videokontakt 
med patienten för att se till att medicineringen följs enligt ordination. 
Resultatet av ett försök med 8 personer och � 000 kontakter visade att 
de som följdes av videokommunikation hade ett bättre utfall vad gäller 
följsamhet i att ta sin medicin, jämfört med dem som inte hade sådan 
kontakt. Dessutom fortsatte den höga följsamheten även efter det att 
videokommunikationen hade avslutats.

För patienter med cancer har forskning visat att regelbunden kontakt 
via telefon mellan patient och vårdgivare påverkar patientens livskva-
litet och dämpar oro och ångest (Chumbler, Mkanta et al. 2007) ). På 
liknande sätt har cancerpatienter fått följa ett fysisk-aktivitetsprogram 
som har genomförts via telefonrådgivning under ett projekt. Resultatet 
visar att det är en effektiv metod för att öka aktiviteten hos cancer-
patienter vilket också påverkar deras eftervård och mentala status 
(Pinto, Frierson et al. 200�).

Det finns idag en trend som innebär att mer fokus läggs på prevention 
(se till exempel Fallpreventionprojektet i Södertälje1�) istället för på 
behandling. Det är bättre att slippa behandlas istället för att behöva 
behandlas. Det är också bättre att få en enklare behandling i ett tidigt 
skede än en mer komplicerad i ett senare. Det är även billigare för 
samhället. Därför diskuteras det en hel del kring system som kan ge 
tidiga varningar om att något håller på att bli skadat så att en enklare 
behandling kan sättas in i ett tidigt skede. Exempelvis diskuteras att 
kläder kan innehålla biosensorer som kan skicka värden till en motta-
gare på en vårdcentral eller till en egen dator där tidiga tecken på för-
ändringar kan observeras. Kläder har kontakt med 90 % av kroppens 
hud och erbjuder på det sätter många möjligheter till att lokalisera 
olika typer av sensorer (Dittmar, Axisa et al. 200�). I bostaden behöver 
det då finnas mottagare som kan läsa av signalerna och skicka dem vi-
dare till någon form av process. Andra typer av egenvård är att utföra 
någon form av mätning själv manuellt och sedan skicka värdena till 

1� Genomförs under ledning av KTH, Skolan för Teknik och Hälsa samt KI,  
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
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en vårdgivare för bedömning, ett exempel ges av ett forskningsprojekt 
kring självmonitorering som en metod att minska risken för skador. 
I projektet fick diabetspatienter med stor risk att få ulcer (sår) själva 
mäta temperaturskillnader mellan fötterna varje dag, och vid en skill-
nad som översteg � °C kontaktade de själva en forskningssköterska 
(Armstrong, Holtz-Neiderer et al. 2007). Forskningen visade att patien-
ter som själva utförde mätningar fick en reducerad risk för att drabbas 
av ulcer.

Det som särskilt framhålls av författare som inriktat sig på vad som 
kan göras i bostaden för att öka självständigt boende för i första hand 
äldre, är säkerhet och hälsomonitorering. 

Därmed avslutas avsnittet om de internationella artiklarna. Härefter 
följer beskrivningen av ett antal nationella projekt och därefter är det 
dags att analysera vad rapporter, artiklar och försöksprojekt pekar i för 
riktning när det gäller frågeställningen: ”vilka tjänster kan förväntas 
utföras i hemmet när det gäller framtidens vård- och omsorgsarbete”. 
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Några.projekt
Det finns några projekt som bör nämnas i samband med frågan om vad 
som kan påverka bostaden infrastruktur vad gäller bostadens hemma-
nät och dess eventuella koppling till samhällstjänster. Projektet Hem-
ma med IT som bedrevs under tre år av Hjälpmedelsinstitutet är ett 
sådant projekt och det beror på att man i det projektet testade teknik 
som direkt påverkar en fastighets installationer och kommunikations-
nät.

Ett annat projekt är det som drivs i Huddinge kommun tillsammans 
med Tentaculus och företagets kognitiva stödsystem. KTH tillsammans 
med KI är projektansvariga. Tentaculus är intressant genom att det 
installerar ett system av påminnelsefunktioner som baseras på enkla 
sensorer i bostaden som sedan används för att hjälpa personer med 
kognitiva svårigheter att klara ett självständigt liv i sin bostad.

Syster Gudrun är ett tredje projekt som har tagit video via hemmets 
televisionsapparat i sin tjänst för att kommunicera mellan en vård-
central och äldre i sina bostäder.

Action kan inte förbigås i detta sammanhang eftersom det är ett sys-
tem som baseras på bildtelefoni via datorn som ett stöd för anhörig-
vårdare.

Dessa fyra får representera likartade försök som drivs på andra håll i 
landet. De har alla det gemensamt att de installeras i bostaden och de 
har kontakt en i förhållande till bostaden extern omgivning.

Hjälpmedelsinstitutet,.Hemma.med.IT

Bakgrund

Hjälpmedelsinstitutet (HI) har tagit initiativet till projektet Hemma 
med IT, tillsammans med Handikapporganisationernas samarbets-
organ (HSO), i syfte att utveckla och förbättra tillgängligheten av tek-
niskt stöd i boendet (Projektplan HIT, 200�)

Projektet startade 1 maj 200� och avslutades 2007 och har huvudsak-
ligen finansierats med medel ur Allmänna arvsfonden och drivs i en-
lighet med deras intensioner (www.arvsfonden.se ). Kompetensfonden 
Stockholms stad och aktörerna som deltar har varit medfinansiärer. 
Projektet har drivits av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Handi-
kappförbunden. Hudiksvalls kommun, Tierps kommun och Hässelby-
Vällingby Stadsdelsförvaltning är delprojektbeställare i samarbete 
med Hudiksvallsbostäder, Tierpsbyggen och Svenska Bostäder.
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Hjälpmedelsinstitutet har under flera år drivit projekt och arbetat med 
utveckling av tekniskt stöd i boendet för personer med funktionsned-
sättningar i syfte att öka deras möjligheter till oberoende och egna val. 

Man har genom att satsa på utveckling av hjälpmedel och anpassning-
ar i kombination med metoder velat ge bättre möjligheter till ett själv-
ständigare boende med god livskvalitet och möjligheter till ett förlängt 
kvarboende för alla som så önskar.

Hemma med IT bestod av ett huvudprojekt och tre delprojekt etable-
rade i tre olika kommuner. Delprojektledarna var alla arbetsterapeuter 
och de hade därmed vana vid att bedöma vilka behov människor har 
och hur funktionsnedsättningar kan kompenseras på olika sätt. 

Enligt projektet finns det idag redan en hel del produkter och tekniska 
hjälpmedel som kan hjälpa människor med kognitiva funktionsned-
sättningar. Det går dock trögt att sprida kunskapen om dessa stöd. De 
som förskriver och administrerar hjälpmedel såsom arbetsterapeuter, 
hjälpmedelskonsulenter och bostadsanpassningsverksamhet inom 
kommunerna har inte tagit till sig den kunskap som idag redan finns. 
Det leder i sin tur till oklarheter vad gäller bestämmelser och rutiner 
som skulle ha möjliggjort en förskrivning av IT-baserade hjälpmedel.

Syfte

Projektets syfte är var ta fram lösningar som kan användas av perso-
ner med främst kognitiva funktionsnedsättningar. Eller som det sägs 
i Vällingbys delprojektplan: ”Hemma med IT -skapar möjligheter till 
kvarboende för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar  
i Vällingby”.

Hjälpmedelsinstitutet och SABO ser ett problem i att det vid nybygg-
nation idag endast installeras bredbandsförbindelse och inte telefon-
anslutning via koppartråd på traditionellt sätt. Om en hyresgäst får ett 
biståndsbeslut på en trygghetstelefon finns det inget sätt att ansluta 
den via en så kallad triple play-lösning på ett säkert sätt. Triple play 
innebär att telefoni, data och tv går i en och samma kabel. Här finns ett 
glapp mellan den ändamålsenliga utformning som en byggnad ska ha 
för dem som bor i byggnaden enligt Plan- och Bygglagen och de tjänster 
som dagens kommunikationsoperatörer erbjuder. Fastighetsägarna har 
inte heller några alternativ att välja mellan eftersom alla operatörer 
erbjuder samma typ av tjänst. Frågan om infrastrukturens utformning 
och vem som egentligen bör ansvara för den har här en allvarlig och 
konkret problematik som måste lösas.
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Tekniska lösningar

Exempel på utrustning som har installerats i ett av delprojekten, näm-
ligen Vällingby är:

• Bildporttelefon med fjärröppning av lägenhetsdörr. Det underlät-
tar för en person med minnesproblem att se vem det är som ringer 
på dörren för att kunna ta ställning till om dörren ska öppnas eller 
inte.

• Bortanyckel (prototyp). En nyckel som visar med en grafisk symbol 
på själva nyckeln om dörren är låst.

• Bortalås. Ett lås som stänger av farliga system såsom gas, elektriska 
uttag som används för strykjärn, kaffekokare, spis etc. Det varnar 
också om någon dörr eller något fönster står öppet när låset låses.

• Påminnelsetavla vid utgången. En tavla som visar om dörrar och 
fönster är öppna eller om spisen står på. Tavlan sitter vid lägenhets-
dörren och lyser med varnande lampa om uppmärksamhet krävs av 
den boende som just ska lämna sin bostad.

• Spisvakt

Borås,.ACTION

Bakgrund

Anhörigvårdarna är en stor och viktig grupp inom vården. Utan dem 
skulle vården se helt annorlunda ut och inte kunna hålla samma kva-
litet som idag. Det är därför angeläget att försöka hitta sätt att stödja 
den här gruppen så att de orkar fortsätta med sitt viktiga arbete. 

Högskolan i Borås har efter ett EU-projekt, som enda land som deltog 
i EU-projektet, vidareutvecklat ett IT-baserat anhörigstöd (ACTION) 
som sedan med framgång har använts i Borås och Marks kommuner. 
Ett flertal kommuner har beslutat testa systemet för att se om den 
passar in i kommunens omvårdnadsstrategi, och för att se om den 
kan vidareutvecklas efter de förutsättningar som finns inom den egna 
kommunen. Bland annat har Järfälla, Malmö, Varberg, Huddinge, Lin-
köping med flera beslutat sig för att prova tjänsten ACTION. 

Syfte

ACTION-modellen bygger på IT-stöd i hemmet, och syftar till att ge 
ökade möjligheter för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma 
under trygga förhållanden, samtidigt som det ger bättre förutsätt-
ningar för social gemenskap och mindre risk för isolering.
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ACTION är en förkortning av Assisting Carers using Telematics Inter-
ventions to meet Older persons’ Needs. 

Mål

Målet med ACTION är att bidra till ökad autonomi, oberoende och kva-
litet i det dagliga livet för äldre och deras anhörigvårdare. Med hjälp av 
tjänsten kan äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga få in-
formation, utbildning och stöd i det egna hemmet via program om vård 
och omsorg. Vidare utnyttjas videoteknik i form av bildtelefoni i datorn 
med möjlighet att kontakta andra anhörigvårdare och personal inom 
vård och omsorg. För att även passa ovana datoranvändare har ACTION- 
tjänsten utvecklats för att vara så användarvänligt som möjligt. Forsk-
ning har dock visat att personer som tidigare saknat datorvana har god 
förmåga att utnyttja ny teknik om de bara är motiverade och kan se 
nyttan av att lära sig den nya tekniken. Hittills har ACTION-tjänsten 
nästan uteslutande använts av personer över �� år. 

ACTION-tjänsten består av: 

• ACTION-applikationen (informationsprogram om  
vård och omsorg och bildtelefon)

• En ACTION-central

• Utbildning

• ACTION-station (utrustning och kommunikation)

• Installation och teknisk support

• Införandeplan

Bildtelefonen är integrerad med programmen och har ett mycket an-
vändarvänligt gränssnitt som utvecklats tillsammans med användare. 
Med hjälp av bildtelefonen kan användarna se varandra när de talas 
vid. Bildtelefonen bidrar till att öka kommunikationen med andra 
familjer i liknande situation. Den bidrar också till att underlätta ut-
vecklingen av de informella supportnätverken mellan familjerna. 
Genom bildtelefonen kan familjerna lätt komma i kontakt med per-
sonalen i ACTION-centralen när de har behov. Det bidrar till att öka 
tryggheten hos familjerna som har ACTION. Personalen använder 
också bildtelefonen som ett sätt att kunna stödja, vägleda och följa upp 
familjerna.

Alla användare av tjänsten är knutna till en ACTION-central. På 
centralen finns personal som kan ge vägledning både i hur programmet 
kan användas, och genom att hänvisa till rätt funktion inom vården 
eller kommunen. 
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ACTION-stationen som varje hushåll får består av en persondator och 
bildtelefonutrustning med kommunikation och säkerhetslösning. Da-
torn är en stationär PC med platt bildskärm på 19 tum med inbyggda 
högtalare. För bildtelefonin används ett anpassat gränssnitt så att den 
blir mycket enkel att använda. För kommunikationen används ADSL. 
En epostlåda och tillgång till Internet ingår i tjänsten liksom ett enk-
lare ordbehandlingsprogram. Datorn har också brandvägg och virus-
skydd för att förhindra intrång samt har utrustning för att erhålla en 
säker och stabil kommunikation. 

Syster.Gudrun
Landstinget i Blekinge, Karlskrona stadsnät och Blekinge Tekniska 
Högskola har tillsammans med ett antal andra aktörer utvecklat sys-
temet ”Syster Gudrun”. Syster Gudrun är ett kommunikationsverk-
tyg för att låta patienter komma i kontakt med vårdcentralen. Syster 
Gudrun bygger på idén att patienter från sin hemmiljö kan nå sin vård-
central, och vice versa. Kommunikationen sker genom en vanlig TV via 
stadsnätet. Vårdkanalen fungerar som en dubbelriktad kommunika-
tion mellan vårdgivaren och patienten. Patienten kan ringa upp Syster 
Gudrun med hjälp av sin fjärrkontroll.

Syfte

Via IPTV erbjuder Syster Gudrun interaktiv kontakt mellan patienter 
som vårdas i hemmet och vårdcentralen. Det är tack vare de nya Stads-
näten som det nu finns möjlighet att erbjuda helt nya möjligheter till 
direktkommunikation via TV-n. Som ett videosamtal fast med stor bild 
och fjärkontroll som styrverktyg kan vårdcentralen också länka över 
instruktioner, film och patientutbildningar. Genom att samla patient-
informationen i ett enkelt gränssnitt kan Syster Gudrun med full 
överblick sköta den virtuella omvårdnaden, öka tillgängligheten och 
minska belastningen på vårdcentralerna. 

Mål

Målsättningen är att skapa en öppen plattform för vårdtjänster som 
kan kommuniceras med patienter i deras hemmiljö och hanteras via 
IPTV med en fjärrkontroll. 

Vårdtagaren ringer upp vårdcentralen som i sin tur ringer upp vård-
tagaren när man har tid. Det är en call-back funktion via TV:n. 

Fördelar som projektmedarbetarna nämner är att ”man kan se att 
vårdtagaren tar sin medicin”. Det är en viktig del av egenvården och 
resultat visar att patienter som själva får kolla sina värden och ställa 
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in sin medicin har dubbelt så bra compliance (följsamhet med ordina-
tionen).

Ur ett patientperspektiv vill man öka tillgängligheter till vårdappara-
ten och skapa ytterligare en kontaktväg till vårdgivarna. Man vill att 
vårdpersonalen får tillgång till all relevant patientinformation i sina 
konsultativa möten med patienterna via IPTV. Man ser det också som 
ett sätt att åstadkomma en kanal för distribution av patientutbild-
ningar och vardagslärande för vårdpersonalen. Det kan också fungera 
som en samarbetsplattform för vårdgivare tror man. Det går att länka 
andra aktörer till samma plattform; till exempel Apoteket, Sjukvårds-
upplysningen och liknande verksamheter som då skulle kunna nås via 
fjärrkontrollen till TV:n på samma sätt som ett samtal till vårdcentra-
len.

Det är dock oerhört viktigt att man har en god kommunikation i syste-
met mellan dem som använder ett verktyg som Syster Gudrun; ”vi kan 
inte ha livsavgörande kommunikation på för dåliga kopplingar” som en 
medarbetare i utvecklingsteamet säger. På den punkten lider Syster 
Gudrun precis som så många andra pionjärprojekt av att all teknik 
inte är fullständigt intrimmad ännu.

I det andra utvecklingssteget har man implementerat lösningen i 
Karlskrona med utgångspunkt från vårdcentralerna Tullgården och 
Trossö. Det tredje steget – Steg 3 – är det svåra nämligen att skala upp 
lösningen i Blekinge.

Man har ännu inte hittat en lämplig affärsmodell för Syster Gudrun 
men man skulle gärna se att det var en avgiftsfri tjänst för medborgar-
na och således finansierad genom landstinget till exempel.

Resultat

Syster Gudrun har vunnit stor uppskattning och många är intressera-
de av konceptet. Något avgörande steg för en skarp drift har dock ännu 
inte tagits.

Huddinge,.Tentaculus

Bakgrund

I Huddinge kommun kommer man i ett forskningsprojekt att testa ett 
stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet kall-
las Kognitivt stöd i bostaden – äldreboende i Huddinge 200�–2008.

Projektet genomförs samtidigt som en satsning genomförs på att höja 
kompetensen på ett antal medarbetare i kommunen. Ett par medarbe-
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tare från Huddinge kommuns äldreomsorgsförvaltning arbetar med att 
genomföra forskningsprojekt med hjälp av Tentaculus och målet är att 
skriva var sin avhandling. Projektet i Huddinge kommuns vetenskap-
liga del av projektet handleds av forskare från Centrum för Teknik i 
Vården, projektet Värdig Vård (KTH och KI). Projektet påbörjade sina 
installationer under hösten 200� och därefter pågår projektet under 
två års tid.

I ett 20-tal lägenheter i kommunen ska Tentaculus utrustning instal-
leras. De personer och hushåll som kommer att vara aktuella för att 
medverka i projektet har diagnosen demens eller stroke och de ska bo i 
egna bostäder.

Syfte

Syftet med projektet är att:

• utrusta bostäder med interaktiva system som underlättar och  
stödjer funktionalitet, oberoende och kvarboende vid olika kognitiva 
funktionsnedsättningar,

• utveckla metoder och arbetsinstruktioner för de aktiviteter i  
hemtjänst och omsorgsarbete som berörs av inbyggda kognitiva 
stödsystem,

• anpassa insatser och stödåtgärder till kontinuerligt uppdaterad och 
diagnosbaserad behovsanalys och att modifiera de kognitiva stöd-
insatserna och stödsystemet över tid efter behov,

• utvärdera hemtjänst- och omsorgsinsatser i bostäder med kognitiva 
stödsystem och analysera kostnadsnytta i jämförelse med arbets-
former och rutiner i bostäder utan dessa system

Metod

Tentaculus är ett hjälpmedel för denna målgrupp. När en arbetstera-
peut eller någon annan paramedicinare gjort en bedömning av vilket 
stöd personen har nytta av byggs ett instruktionsschema upp i Tenta-
culus program som styr vilka minnesstöd som programmet kan lämna. 
Om det till exempel finns behov av att påminna personen om att spisen 
står på trots att denne tänker lämna sin bostad, läggs en påminnelse 
för att förhindra detta in. Minnesstödet kan byggas upp av en mängd 
olika instruktioner baserade på vilka aktiviteter den boende utför. Går 
personen upp mitt i natten och öppnar kylskåpet kan en röst till exem-
pel säga ”det är natt du ska sova nu”. Den som utför programmeringen 
kan själv läsa in meddelande i form av röstmeddelanden, eller använda 
syntetiskt tal, eller om så önskas använda ljudfiler som finns i datorn.
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Systemet bygger på att ett program i en dator samlar in signaler från 
ett antal relativt enkla sensorer och med hjälp av dessa signaler utför 
de uppgifter som har lagts in i styrningen av programmet. Alla infor-
mation överförs trådlöst mellan sensorer och centralenhet. Det gör 
installationen enkel att genomföra och det förenklar också vid en even-
tuell demontering. Endast där det krävs effekt för att driva lampor an-
vänds en trådförbindelse till ett eluttag. Man kan också använda en del 
sensorer som koncentratorer och genom att ansluta ett flertal sensorer 
få fler funktioner vid en och samma nod. Även då krävs en viss tråd-
dragning men den är mycket lokal och därmed begränsad.

Resultat

De förväntade resultaten av projektet är flera. Dels att kunna bedöma 
vilken nytta och hjälp personer med kognitiva funktionsnedsättningar 
kan ha av ett datoriserat minnesstöd. Dels, om projektet är framgångs-
rikt i sin primära målsättning att ge stöd åt personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar, att ta fram en manual för personal som kom-
mer att arbeta med system för datoriserade minnesstöd. Därtill kom-
mer den kompetenshöjning som projektet ger forskningspersonalen 
från kommunen.

Detta avslutar genomgången av några praktiska projekt och i nästa 
avsnitt görs en analys och ett antal slutsatser dras utifrån materialet 
som har samlats här.
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Analys.och.slutsatser
Det material som har samlats in här baseras huvudsakligen på litte-
ratur men också på erfarenheter från kontakt med ett antal projekt. 
Målet med arbetet är att försöka säga något om hur framtidens om-
sorg och vård kommer att kunna se ut i hemmet. Eller kanske snarare 
svara på frågan vilka krav som kan komma att ställas på hemmets 
framtida infrastruktur. 

Arbetsmetoden bygger därför på att ”lyssna” av vad som sägs i natio-
nella och internationella rapporter och artiklar. Det som idag genom-
förs som konkreta projekt är på sätt och vis inte lika intressant i det 
sammanhanget som att försöka se vilka trender som det forskas mest 
kring här och i övriga världen. Den som försöker säga något om fram-
tiden riskera alltid att framstå som fullständigt felinformerad efter 
ett antal år när den faktiska utvecklingen visat vilka vägar som var 
möjliga och som valdes av människor. Samtidigt kan erfarenheter från 
IT-Bo vara intressanta att jämföra med idag när snart 1� år har gått 
sedan det projektet startades av Svenska Bostäder och Ericsson i Väl-
lingby i Stockholm. Fiber till hemmet introducerades i det samman-
hanget ungefär 1997 och sex, sju år senare har hela stadsdelen fått ett 
fibernät ända till hemmet (Gustavsson and Keijer 2003). Det började 
med en framsynt tolkning av det som då höll på att ske i omvärlden, 
och som utifrån detat organiserade ett laboratorium i Vällingby för att 
testa nya affärsmodeller och organisationsformer kring den nya infra-
struktur som då växte fram (Keijer, Nilsson et al. 1999). Flera olika 
verksamheter som dittills varit statligt ägda och närmast haft myndig-
hetsstatus avreglerades och bolagiserades. Exempelvis gällde detta el 
och tele. 

Frågan som kan ställas nu och det här sammanhanget är således: vad 
är det för krafter som verkar och i vilken riktning och slutligen men 
inte minst – har de något med bostaden som plats för omvårdnad och 
vård att göra? 

Helt klart pågår en demografisk förändring som kommer att sätta dju-
pa spår i vårt samhälle. Med en stor grupp människor som pensionärer, 
varav de flesta kommer att vara aktiva i många år efter det att de har 
pensionerats, som har gott om tid de rår över själva och förmodligen 
med ett stort intresse för sin egen hälsa, så finns det anledning att 
tro att hälsofrågor och omsorg kommer att bli en allt viktigare fråga. 
De som inom fem tio år kommer att pensioneras och som om kanske 
ytterligare femton år kan bli de som kommer att behöva mycket om-
sorg, ser inte dagens äldreomsorg i särskilda boenden särskilt lockande 
ut. Det pågår därför på olika håll försök att skapa nya boendeformer 
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som på något sätt kan integrera ett mer intensivt omvårdnadsbehov 
med en trevlig boendemiljö. Inom projektet Seniorliving 20001� arbetar 
man till exempel med att ta fram ett koncept för ett seniorboende som 
uppfyller dessa önskemål. Där har man också tankar om hur tekniken 
i bostaden ska kunna hjälpa äldre att hantera sina liv på ett tryggt och 
bekvämt sätt. Följande finns att läsa på verksamhetens hemsida: 

Nya tekniska lösningar kommer inom en snar framtid att både revo-
lutionera och underlätta många människors vardag. Dessa lösningar 
berör i hög grad morgondagens pensionärer. 

Tekniken kommer att öka tryggheten, bygga sociala nätverk, skapa 
förutsättningar för hjälpa till självhjälp, vara en hälsocentral hem-
ma, och inte minst roa och underhålla. 

Morgondagens “intelligenta hem” kommer att kunna hjälpa män-
niskor att övervaka, styra, kontrollera, låsa och larma sina bostäder. 
Funktioner som övervakar hälsotillstånd och välbefinnande kommer 
inom en snar framtid att kunna prövas.

/../Äldre människor som bor vill ”bo kvar hemma” ansluts med en 
säkerhets- och underhållningsbox till service-centrum. Funktionerna 
i boxen gör hemmet s.k ”intelligent” vilket innebär att säkerheten, 
tryggheten, sociala nätverk och aktiviteter får en helt ny dimension. 
Teknikboxen kan självfallet också underhålla. 

Det är en vision som kan vara en utgångspunkt för en analys av vad 
som händer i de olika forskningssamhällena. De svenska rapporter som 
har berörts här visar att det pågår stora ansträngningar att få fram 
smidiga informationsflöden inom själva omsorgs- och vårdnadsappara-
ten. När det gäller de äldre så är de bägge huvudmännen landsting och 
kommun beroende av varandra – vilket tyvärr ibland leder till att man 
gärna vill ta hem vinsterna som den andre har skapat förutsättningar 
för genom framsynta investeringar. Det är åtminstone ett problem 
som återkommer i den rapportutgivning som Carelink har samlat i sin 
databas men se även VINNOVA 200�:0�. När dessa informationsflö-
den så småningom fungerar på det sätt som är meningen; när det är 
enkelt för hemtjänstpersonalen att få information om vilken medicin 
tant Augusta ska ta, information de får via sina bärbara handdatorer 
som är trådlöst uppkopplade mot ett nätverk. Vad pekar forskningen 
mot i det fallet? Det verkar vara så att det är de mobila systemen som 
kommer att vara den viktigaste metoden att koppla upp sig på. Att 
ansluta sig till ett lokalt nätverk i bostaden är både för krångligt och 

1� www.seniorliving.nu
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för riskfyllt eftersom det finns virus i dessa nätverk. Se exempelvis 
de projekt som VINNOVA beskriver i sin projektkatalog och där det i 
förordet sägs ” En ökad användning av mobila IT-tjänster tillsammans 
med medicinteknisk utrustning i hemmet kan ge patienter en trygg och 
säker vård”. I de internationella artiklarna förekom mobiltelefon i cirka 
en fjärdedel av alla vetenskapliga artiklar. De mobila kommunikations-
systemen blir dessutom alltmer bredbandiga och användningen av mo-
bil anslutning till Internet idag erbjuder i det närmaste samma hastig-
het som en fast anslutning gör. En fördel med de mobila näten som inte 
används för anslutning till Internet, är att de inte på samma sätt är 
utsatta för informationsläckage som kommunikation via Internet, även 
om man ska vara medveten om att det inte på något sätt är svårt att 
avlyssna mobiltelefoner. Det innebär dock bara att kommunikationen 
måste krypteras för att försvåra avlyssning. 

Man kan därför utgå ifrån att en mycket stor del av sådan medicinsk 
utrustning som kräver realtidsövervakning kommer att ske på mobila 
nät, såvida inte själva utrustningen själv skulle störas av en mobil-
telefon. Se till exempel (Trudel, Cafazzo et al. 2007). Det är dock ett 
problem som troligtvis kommer att lösas i själva den medicinska ut-
rustningen i så fall. Vissa problem kan finnas för den mobila trafiken 
och det är när telefonen hamnar i radioskugga. Det är dock möjligt 
att även här lösa sådana problem genom att ansluta extra antenn till 
exempel eller kanske genom att sätta upp ett litet lokalt radionätverk 
i huset baserat på mobiltelefonsystem och sedan reläa vidare informa-
tionen till de externa radionätverken utomhus. Samma resonemang 
bör kunna föras för trygghetslarm i framtiden. Det pågår visserligen 
en utveckling mot IP-baserade trygghetslarm, men frågan är om inte 
det vore bättre att även här välja en mobiltelefonilösning i första hand. 
Det är lättare att identifiera den anropande terminalen (trygghets-
telefonen) och det går dessutom att utrusta ett sådant larm med GPS 
för navigationshjälp och lokalisering. Detta skulle också svara mot de 
krav som de till hög ålder pigga pensionärerna kommer att ställa på 
sina trygghetslarm. Det innebär att vare sig realtidsövervakning eller 
trygghetslarm kommer att behöva resurser från bostaden, annat än 
strömförsörjning för laddning av batterierna.

Andra applikationer, som inte kräver realtidsövervakning, till exempel 
mätvärden som tas i bostaden i form av blodprov eller blodtryck eller 
glukosvärden och så vidare, de kommer troligen att kunna nyttja den 
Internetförbindelse som varje bostaden i framtiden kommer att ha. Via 
en hemmabasstation för medicinska mätvärden skickas som batchfiler 
resultaten till lab eller vårdcentraler för analys (Ichihashi and San-
kai 2007). Den här typen av datafångst kommer inte att kräva någon 
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särskild dator utan det kommer att vara ett program som kan läggas 
in i den egna hemmadatorn som troligen över 9� % av befolkningen 
kommer att ha om 10 år. År 200� hade 72 % av befolkningen i Sverige 
tillgång till Internet i sin bostad.1� Det betyder att det inte kommer 
att krävas någon särskild installation i bostaden för att kunna utföra 
och skicka den här typen av mätningar. Den utrustning som kommer 
att behövas kommer att vara fristående apparater som antingen kopp-
las till datorns kommunikationskanaler eller som via en display visar 
uppmätta värden som sedan kan överföras genom epost. Det framstår 
som mycket troligt att fler och fler kommer att mäta sitt blodtryck 
eller andra värden i hemmet framöver. Dels kan man undvika den så 
kallade vitarock-effekten (Girerd, Fourcade et al. 200�) som ger ett 
felaktigt utslag på mätningarna, och dels kan man enkelt samla in 
många fler mätvärden som sedan kan användas vid kliniska besök. 
De inbyggda sensorerna som kommer att finnas i kläder gör till exem-
pel att mätningar kommer att kunna göras utan särskilt stort besvär 
eller problem för patienten. Det här framgår av flera av de artiklar 
och rapporter som har refererats här ovan. Se exempelvis VINNOVAs 
projektkatalog där mätning av blodförtunning mäts och rapporteras på 
ett sådant sätt. Internet kommer även att användas för att få tillgång 
till rådgivning från omsorgs- och vårdgivare. Redan idag kan man få 
rådgivning via Internet på exempelvis sidor som http://netdoktor.passa-
gen.se där man kan få viss rådgivning. Fler typer av rådgivningssidor 
kommer att dyka upp på Internet.

Det finns två områden där bostadens infrastruktur kommer att påver-
kas eller vara förberedd för att hantera en del äldres problematik. Det 
gäller bildtelefoni och kognitiva stöd. Här finns det behov av att kunna 
integrera systemen med bostaden även om säkerligen även bildtelefoni 
kommer att bli tillgänglig via mobiltelefoner inom en inte allt för lång 
tid. Det kommer dock alltid finnas ett behov av att kunna kommuni-
cera och medverka i konferenssamtal via en stationär bildkommunika-
tion. Det måste därför finnas en bandbredd som klarar av det samtidigt 
som det tittas på IPTV eller film via Internetförbindelsen. IPTV kan 
också mycket väl vara en kanal för bildtelefoni. Det är egentligen en 
fråga om att bostaden måste planeras för en offentlig del, ett slags of-
fentligt rum inne i själva bostaden på det sätt som Stefan Junestrand 
(200�) beskriver i sin avhandling. Det är ett behov som även den som 
arbetar hemma kommer att ha för att delta i möten och konferenser 
från sin hemmaarbetsplats. (Om det blir ett önskemål om att vi måste 
arbeta en del hemma för att minska koldioxidutsläppen till exempel.)

1�  Statistiks Årsbok för Sverige 2007, SCB 
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När det gäller kognitiva stöd så förefaller det vara den del som kom-
mer att ha störst behov av en närmare kontakt med bostadens infra-
struktur. Det handlar om kraftförsörjning och om att kunna placera 
sensorer på ett så smidigt och osynligt sätt som möjligt. Utrustningar 
av det här slaget kommer att vara mycket nära besläktade med Smar-
ta-Hem-lösningar och det är förmodligen så att det är ur den kretsen 
av system man kan hämta förutsättningar för hur framtidens omsorgs- 
och vårdsystem kommer att integreras i bostadens hemmanätverk. Det 
vill säga styrning och övervakning av bostadens funktioner och ibland 
av individens sätt att hantera situationer som uppstår i bostaden. Det 
kan mycket väl vara så att ett nätverk av sensorer i bostaden som an-
vänds för inbrottslarm, läckagekontroll och energimätning, också kan 
komma att användas i ett kognitivt stöd. Sensorernas signaler tolkas 
då av ett särskilt program som utnyttjar befintliga sensornätverk. Om 
en indelning görs av hur omsorgs- respektive vårdsystem fördelar sig 
efter grad av relation till fastighetens infrastruktur fås en fördelning 
enligt tabell 7.

Tabell.7. Omsorgs-.respektive.vårdsystem.indelade.efter.relation..
till.fastighetens.infrastruktur

Funktion
Fristående 
i bostaden Sammankopplade Fast installerade

Omsorgs-
system

Påminnelseklocka

Medicinpåminnare

Locators

Fickminne

Datoriserade..
minnesstöd.och.
varningssystem

Sensorer.kopplade.
till.ett.datorsystem.

Bildtelefon.via.da-
tor.och.bredband

Spisvakt

Påminnare.aktive-
rad.av.ytterdörren.
om.rinnande.vat-
ten,.påsatt.spis

Dörrnyckel.som.
anger.om.dörren.
blivit.låst

Bildporttelefon..
med.låsstyrning

Automatiska..
dörröppnare

Vårdsystem Telefon

Mobiltelefon

Egenvård.och.mät-
värden.överförda.
via.Internet.

-

 
Slutsatsen här är att nationella och internationella studier och forsk-
ning pekar mot att

• Vården kommer att använda sig av mobila system och egna batteri-
backup för att klara sina behov av övervakning eller monitorering i 
bostaden
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• Omsorgen kommer att använda sig av mobila system för sin egen 
hantering av information och kommunikation

• Bostadens hemmanät kommer att behöva stödja sensorer lokalt  
placerade i bostaden

• Bostadens hemmanät behöver kunna stödja bildtelefoni

• Bostadens hemmanät kommer att behöva kunna stödja mobil- 
telefonibaserade trygghetslarm
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Bilaga.1...Kategorisering.av.artiklar..
som.har.hämtats.från.PubMed.
Först har elva sökbegrepp använts för att hitta artiklar som har berö-
ring med rapportens frågeställning. Dessa elva inklusive antalet träf-
far för varje sökbegrepp visas i tabellen nedan. I antalet träffar har 
dubletter och artiklar utan abstrakt tagits bort. 

Nr Sökbegrepp Antal träffar

1 Home.monitoring 1.873
2 Dementia.AND.Home 1.00�
3 Stroke.AND.Home 72�
4 Home.medicine 80
5 Information.systems.AND.home.care 267
6 Ehealth 1�5
7 Wireless.health.care 16�
8 Mobile.AND.home.care 126
� Home.telehealth 104
10 Smart.home 56
11 Health.care.at.home 6

Summa 4.614

 
För att kunna tolka de � �1� artiklarna har materialet delats in i olika 
kategorier som i sin tur delats in under två huvudrubriker ”System” 
respektive ”Medicinskt område”. 

Kategorierna har tagits fram genom att läsa abstract för de artiklar 
som påträffades och som publicerats under 2007. De var sammanlagt 
1 02� stycken. Ur dessa sammanfattningar har kategorier valts som 
på bästa sätt beskriver artikelns innehåll. Artiklar som har behandlat 
blodtrycksmätning har till exempel kategoriserats under ”blod” medan 
artiklar om diabetes kategoriserats som ”diabetes UTAN (artiklar om) 
blod”. Det innebär att artiklar som rör mätning med avseende på dia-
betes genom blodprov hamnar i kategorin ”blod” och inte i kategorin 
”diabetes UTAN blod”. På det här sättet uppstår ett antal skevheter i 
kategoriseringen men det har gjorts för att försöka se hur materialet 
kan peka mot vilka former av medicinsk verksamhet som kan tänkas 
förekomma som sjukvård i hemmet i en framtid. 

Kategorierna som skapades ur artiklarna för 2007, har sedan använts 
för att gruppera hela artikelmaterialet, det vill säga de � �1� artik-
larna som omfattar perioden 2003 till 2007. Resultatet visas nedan 
tillsammans med antalet artiklar för respektive kategori. Metoden 
innebär att en del artiklar förekommer i flera kategorier.



�1

System

Nr Kategori Antal

1 Internet.OR.web 323
2 Telephone 17�
3 Mobile 272
4 Technology. 45�
5 Healthcare.monitoring 2
6 Robot 32
7 Mobil 3�0
8 Tele-home.OR.telehome 24
� Ubiquitous 5�
10 Video 141
11 Safety.OR.security 272

Medicinskt område

Nr Kategori Antal

1 Cognition.OR.memory 248
2 Stroke.OR.dementia 102
3 Cancer.OR.palliative 1�0
4 Nutrition 13�
5 Nursing.home 7�1
6 Home.care 385
7 Non-invasive.NOT.blood 57
8 Sleep.NOT.blood 177
� Asthma.NOT.blood 88
10 Injuries.OR.ulcer.NOT.blood 81
11 Heart.OR.fibrillation.NOT.blood 2�4
12 Lung.NOT.blood 76
13 Poisoning 14
14 Environmental.OR.pollution 212
15 Water.NOT.environmental 71
16 Smoking.OR.drug 407
17 Blood 623
18 Diabetes.OR.Glucose.NOT.blood 188
1� Depress 318
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