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Människor lever allt längre 
och är aktiva upp i hög 
ålder. Kommunerna om-
fördelar resurser från 

”unga” gamla till ”äldre” gamla. Färre 
får omsorg i särskilt boende och fl er i det 
ordinära boendet i form av hemtjänst 
och annan avlastning. Patienter skickas 
hem allt tidigare efter operationer vilket 
betyder att eftervården förläggs till den 
egna bostaden. När bostaden blir så cen-
tral för vård och omsorg fi nns det också 
anledning att undersöka hur service och 
tjänster kring bostaden utvecklas. 

Bostaden som framtidens vårdbygg-
nad innebär utformning för hög tillgäng-
lighet för vård och omsorg, funktionella 
utrustningar och utrymmen, integre-
rade tekniklösningar för självständighet 
och tillsyn, samt infrastruktur i fastighe-
ten för god medicinsk säkerhet. 

Teknik för kvarboende

En stor del av de äldre drabbas av kogni-
tiva funktionsnedsättningar. De har ofta 
svårigheter att minnas och orientera sig 
i tid och rum, samt försämrad problem-
lösningsförmåga. Samtidigt är strävan 
att klara sig själv en av de starkaste driv-

krafterna för alla människor. Utformat 
och använt på rätt sätt kan tekniskt stöd 
möjliggöra ett självständigt boende för 
många personer som idag är i behov av 
hjälp.

Minnesstöd och orienteringshjälp-
medel är ett område där tekniken kan 
bidra på ett naturligt sätt utan att ersätta 
mänskliga kontakter. Istället kan den 
skapa självständighet och ökad självsä-
kerhet för den som drabbats av kognitiva 
problem. Andra områden där tekniken 
kan bidra är säkerhet och trygghet. Tek-
nik som används för att underlätta själv-
ständigt boende eller kvarboende kallas 
ofta för kompensatorisk teknik. Den ska 
kompensera för de funktioner personen 
själv har en nedsättning i. 

Bygg in hjälpsystem från början

Till en bostad hör ett antal försörjnings-
system (infrastrukturer) som måste fi n-
nas tillgängliga för att den ska fungera: 
vatten, avlopp, el, sophantering, telefoni, 
teve, datatrafi k, etcetera. Ledningsnä-
ten för telefoni, teve, el och datatrafi k 
är av central betydelse för om vård och 
omsorg ska kunna använda sig av infor-
mations- och kommunikationsteknik för 

larm, övervakning och annan informa-
tionsöverföring. 

På senare tid har det uppmärksam-
mats att trygghetstelefoner hos äldre 
inte fungerar därför att huset de bor i 
inte innehåller traditionell telefoni utan 
bara den nyare tekniken som bygger 
på internetöverföring. Sådan telefoni 
kan mycket lättare råka ut för driftstör-
ningar än traditionell telefoni. Teknik 
och utformningar inom bostadsbyggan-
det förändras, och även i det dolda byts 
metoder och teknik ut. Det är svårt för 
vård och omsorg att ha kontroll på de 
förändringar som sker. Det vore därför 
bättre om bostaden i så stor utsträckning 
som möjligt redan från början utrusta-
des med tekniska system och avancerade 
hjälpsystem för framtidens kvarboende. 
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Bygg bostäder 
för framtida vård!
98 procent av alla 80-åringar i Sverige vill bo kvar hemma tills de 
dör. Ändå fortsätter politiker, utredare och myndigheter att upp-
fi nna nya namn och former på segregerat boende som ska passa 
äldre med vårdbehov. Den hållbara lösningen är förmodligen att 
utforma bostadsområden för att inkludera 
så många olika behov, familjestrukturer, 
åldrar och grader av vårdberoende som 
möjligt. Det menar Tore J Larsson och 
Stefan Lundberg som forskar kring inte-
grerat boende på Centrum för hälsa och 
byggande, KTH i Haninge. 
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Vilka tekniska lösningar och 

hjälpmedel behövs i en bostad där 

man ska kunna bli både gammal 

och sjuk och ändå klara sig själv 

– och dessutom erbjuda vårdgi-

vare en bra arbetsmiljö? Det 

undersöks nu i två testlägenheter 

hos KTH i Haninge. 

V id Centrum för hälsa och 
byggande fi nns ett fullska-
lelaboratorium där vi kan 
prova teknik och lösningar 

som tas fram i forskningsprojekt. Labbet 
består av ett kontrollrum och två bo-
stadslägenheter som byggts upp inne i 
KTH Haninges lokaler. Målet med arbetet 
är att utforma kravspecifi kationer för att 
människor med funktionsnedsättning 
ska kunna leva ett självständigt liv i sin 
bostad, och för goda villkor för den som 
tar hand om människor i deras hem. 
Forskningen är inriktad mot planlös-
ningar, materialval, informationsteknik, 
vårdtjänster och förvaltning. 

I fullskalelaboratoriet kan vi upptäcka 
felfunktioner i system och tjänster. 
Det blir alltså ett steg mellan prototyp 
och färdiga produkter och innebär att 
verkliga försökspersoner inte i onödan 
belastas med de fel som ofta fi nns i tidiga 
produktutgåvor. 

Köket

I köket fi nns det fl era farliga apparater, 
och det är en plats där barn ofta skadas. 

För äldre är det oftast risken att glömma 
spisen på som utgör en stor fara och som 
man traditionellt försökt förhindra med 
spisvakter av olika slag. Genom erfaren-
heter från bland annat Svenska Bostäder 
och forskning vid Karolinska Institutet 
vet vi att spisvakterna inte fungerar sär-
skilt väl. 

Kökets utformning och utrustning 
behöver genomlysas ordentligt med ris-
ker, funktionsnedsättningar och teknik-
styrning som utgångspunkt. Uppgiften 
engagerar forskare från medicin, beteen-
devetenskap och teknik. I Haninge testar 
vi bland annat utformningen av spisen 
(som bör vara en induktionsspis med 
tanke på minskad risk för brand) där 
bakgrund och plattor måste vara tydliga 
och reglagen utformade så att en person 
med mild demens kan hantera den. 

Vi kommer också att ta fram en inter-
aktiv och kognitivt utformad kokbok på 
bildskärm för att vägleda den som behö-
ver hjälp att laga mat och komma ihåg 
alla steg i processen. Olika larmsystem 
som kan kopplas in i ett fastighetsnät 
för styrning kommer också att testas, 
till exempel vattenskadelarm under 
diskbänken. Vi har även installerat en 
koldioxidmätare som styr ventilationen, 
det vill säga högre fl öde när det är fl era 
personer i lokalen.

Toalett och badrum

Att kunna sköta sin hygien och sina toa-
lettbesök själv är en avgörande faktor för 
ett självständigt boende. I Japan används 

idag toalettstolar med automatisk tvätt- 
och torkfunktion som standard i bostä-
der, och sådana testar vi nu i vårt labb. 
I Sverige kan man få dem som särskilt 
hjälpmedel, men de blir då en mycket 
tydlig signal till andra om att personen 
som bor i bostaden inte själv kan klara 
av sina toalettbesök. Det är viktigt att 
utveckla bostäder som i sitt normalutfö-
rande har hjälpfunktioner som alla kan 
ha nytta av och som för några ger den ex-
tra hjälp som innebär självständighet. 

Vilka krav ställer dessa toaletter på 
toalettrummets utformning? Och vilka 
andra funktioner kan integreras i sådana 
toaletter? Det är viktigt att toaletten pla-
ceras så att man kan få hjälp att komma 
på och av den. I testlägenheterna har vi 
höj- och sänkbara toaletter som gör det 
lättare för den som har svårt att röra sig 
att komma på och av toaletten. Vi vill ock-
så testa toaletter som mäter några olika 
värden i urinen som ska ingå i ett självtest-
system. Systemet ska kunna tala om för 
användaren att värdena indikerar att man 
till exempel bör gå på en hälsokontroll.

En annan problematik som kräver 
forskning är medicinläckage genom 
toaletten. När en allt större andel av 
befolkningen vårdas i sina bostäder och 
samtidigt är stora förbrukare av medici-
ner kan sådant läckage som tillförs kom-
munernas reningsverk bli ett problem. 
Frågan är hur detta ska kunna förhin-
dras och vad som krävs i form av fi lter 
och reningsfunktioner lokalt i bostaden 
eller i fastigheten.

Teknik för livslångt boende

Toalett- och duschrummet i en av testlägenheterna på KTH i Haninge. 

 FOTO: STEFAN LUNDGREN

I hallen fi nns en bildtelefon som är baserad på en kompakt PC som 

hänger på väggen. FOTO: STEFAN LUNDBERG
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Badrummets utformning och utrust-
ning för det omvårdande och assiste-
rande arbetet är också en viktig fråga. 
Hur ska handfat, toalett, dusch och bad 
utformas för att medge funktionellt bruk 
för den som ska assistera? Vilka reglage 
behövs? Hur ska de se ut, och var ska de 
sitta? Hur ska man utforma hygiensyste-
met för största möjliga grad av personligt 
oberoende och samtidigt god ergonomi?

Bostadens infrastruktur 

Det fi nns behov av att hitta en standar-
diserad infrastruktur som möjliggör 
en fortsatt utveckling inom bredbands-
tjänster och som innebär att näten blir 
operatörsneutrala och öppna för alla 
tjänsteleverantörer. Som en del av denna 
utveckling ligger olika samhällstjänster, 
bland annat vårdtjänster. Aktuella fråge-
ställningar är bland annat: 
> Vilken säkerhetsnivå krävs för att sä-
kerställa distansövervakning och larm-
system?
> Krävs det redundans (dubbla system) i 
alla delar så att om ett faller ifrån tar det 
andra vid?
> Behövs det reservkraft lokalt?

> Kan andra system ta över vid drift-
stopp? 
> Vem är ansvarig för infrastrukturens 
drift och underhåll?
> Krävs det certifi ering av vissa tjänster 
för att de ska få utföras i bostaden?
> Hur införs ny teknik i form av klen-
spänningsnät och tryckluft?

Inbyggda sensorer

Att bygga in sensorer kan vara en förbe-
redande insats i bostadsbyggandet för att 
i ett senare skede kunna införa tjänster 
som rör vård och omsorg. Larmsystem är 
det första hjälpmedel som kommunerna 
idag tillhandahåller för att ge äldre ökad 
trygghet. Med sensorer inbyggda i bosta-
den kan larmsystem vara enklare att ta i 
drift och även omfatta fl er riskfaktorer: 
fönster, dörrar, läckande vatten, öppna 
vattenkranar, oövervakade och påsatta 
spisar, och trygghetslarm med röstkom-
munikation. Sensorer som sätts upp i 
bostäder kräver ofta underhåll i form av 
batteribyten och regelbundna tester. 

Viktiga sensorprojekt där vi planerar 
samverkan och utvärdering tillsammans 
med olika tillverkare är:

> Sensorer inbyggda i fönster och dörrar 
direkt vid tillverkningen.
> Vattenkranar med inbyggda fl ödessen-
sorer.
> Vattenmätare på inkommande vatten 
för mätning av både konsumtion och 
icke önskade fl öden (när bostaden har 
lämnats).
> Överhettningssensorer inbyggda i spi-
sar.
> Automatisk avstängning av högeffekt-
belastade uttag (strykjärn, kaffekokare, 
etcetera).

Egenvård och primärvård

Perspektivet livslångt boende innebär 
också att det behövs utrustning och 
system i bostaden för säker och tillför-
litlig medicinsk egenvård, det vill säga 
mätning och kontroll av vitaldata, och 
fl exibel teknik för interaktiv kontakt 
med vårdgivare, stödgrupper och nära 
anhöriga. 

Självadministrerade diagnostiska 
verktyg (blod, urin, tryck, ultraljud, 
andning, vikt, balans) utnyttjade i real-
tid via bildtelefon till husläkaren eller 
distriktssköterskan representerar en 

Den japanska toalettstol som testas kan höjas och sänkas efter behov. 

Den har inbyggd bidéfunktion med automatisk tvätt, och torkning med 

hjälp av en varmluftsfl äkt.  FOTO: STEFAN LUNDBERG Toaletten styrs med en fjärrkontroll.  FOTO: STEFAN LUNDBERG

Diskbänk, kökshyllor och skåp kan höjas och sänkas på elektrisk väg. 

Här slipper man klättra för att nå servisen.  FOTO: STEFAN LUNDBERG

Köket har en höj- och sänkbar köksfl äkt som styrs med en fjärrkontroll 

som sitter på fl äktens glaskåpa men som kan tas bort och användas på 

distans i rummet. I glaset leds färgat ljus ut i små punkter. Färgen be-

stäms av det färgfi lter man sätter in i fl äkten. FOTO: STEFAN LUNDBERG
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användbar tillämpning av distribuerad 
primärvård. 

Kommunikationsverktyg för personlig 
service, träning och motion, spel, sociala 
nätverk, klubbverksamhet och normala 
kontakter med familj, anhöriga, vänner 
och vårdare behöver utvecklas till be-
gripliga och hanterbara nivåer.

Lås och nycklar

Lås och nyckelhantering är idag ett stort 
problem. När en person ska få vård eller 
omsorg i hemmet måste en nyckel tas 
fram till vårdorganisationen som har 
ansvar för att nyckeln inte missbrukas. 
Ofta behöver fl era olika funktioner utfö-
ras hos en vårdtagare, och det uppstår lo-
gistiska problem när de ska utföras nära 
varandra i tiden. Hemtjänsten kanske 
har nyckeln när mattransporten behöver 
samma nyckel. Det krävs också tillgång 
till nycklar vid larm. 

Det förekommer idag ett fl ertal olika 
lösningar på nyckelhanteringsproblemet 
men det har inte tidigare förekommit 
någon vetenskaplig forskning kring lås-
problemet. 

Fall- och klämskador

Fallskador i hemmet är en vanlig proble-
matik som är allvarligare för äldre som 
bor ensamma. Fall kan orsakas av yrsel 
och medicinska balansproblem, men 
också av att bostadens utformning inte 
passar för äldre med nedsatt balansfunk-

tion. Högt placerade skåp och lampor i 
tak är vanligt förekommande orsaker till 
att äldre ramlar och skadar sig. 

Hur ska en bostad vara utformad för 
att minska sådana risker? Det fi nns 
exempelvis golv som kan dämpa fallets 
skada. Sådana används till exempel inom 
industrin och i danssalar. Andra skador 
som också kan vara aktuella att titta på 
är klämskador i dörrar och fönster.

Ledljus

En vanligt förekommande åtgärd hos 
äldre är att installera en lampa som 
tänds när personen ska gå upp på natten 
för att till exempel gå på toaletten. Ett 
ledljus som byggs in i golvsocklar kan 
vara en diskret lösning på ett sådant 
behov av nattljus och där man också kan 
tänka sig att det kan vara användbart för 
barn som går upp på natten. Frågor som 
behöver lösas är:
> Hur aktiveras ljuset?
> Vilken typ av ljuskälla bör användas?
> Vilken ljustemperatur lämpar sig bäst?
> Kan ljuset användas som ledljus vid 
brand?

Brandskydd

Det är vanligt att äldre människor dödas 
av brand som uppstår för att de röker i 
sängen. För orörliga människor kan en 
tappad cigarett i en läsfåtölj också få ka-
tastrofala följder. Ett brandlarm innebär 
normalt inte att orörliga människors liv 

går att rädda om det börjar brinna. Istäl-
let krävs nya former av sprinklersystem 
som kan installeras vid behov. 

I vilken utsträckning kan sprinkler-
system förberedas i en bostad? Är det 
mer kostnadseffektivt att skapa lätta 
sprinklerlösningar som appliceras lokalt 
vid exempelvis sängen?

Bostaden som arbetsmiljö

I vissa fall behöver man använda lyftan-
ordningar för att kunna ge vård och om-
sorg på ett sätt som minskar risken för 
arbetsskador och personskador för den 
som får vård. Detta kan i många fall vara 
svårt eftersom bostäderna inte är förbe-
redda eller tänkta att innehålla sådan 
utrustning. Hur kan man integrera lyft-
anordningar i bostäder på ett sätt som 
inte inkräktar på bostadens karaktär av 
att vara ett hem?

Med allt fl er människor boende 
hemma trots behov av omvårdnad och 
vård blir bostaden en viktig arbetsplats 
som måste fungera för dem som ger vård 
och omsorg. Det gäller att det fi nns för-
varingsutrymmen för utrustning och att 
måtten är sådana att arbetet kan utföras 
på ett säkert sätt för både vårdtagare och 
vårdgivare.
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Handfatet är höj- och sänkbart. Framtill sitter 

en kontroll som man kan använda för att höja 

och sänka handfatet.
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I duschen fi nns det sittbänk och handtag. 

Duschen styrs elektroniskt via panelen som syns 

till höger. Duschens vatten blandas i en särskild 

mixer bakom väggen så att det alltid är samma 

temperatur som förs ut i duschmunstycket. Man 

slipper få en kalldusch innan vattnet blir lagom 

varmt, och det är bra för den som har svårt att 

röra sig i duschen. FOTO: ALEXANDRA SELIVANOVA

En lyftanordning dras i en räl i taket. Motorn är 

batteridriven och fi nns i den grå ”klump” som 

lyftsälen sitter i.

 FOTO: STEFAN LUNDBERG


