
Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

IT i hemmet för vård och omsorg 
 

Stefan Lundberg 
2006 

 1(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

 
 

INTRODUKTION ..................................................................................................................................... 4 
SYFTE ...................................................................................................................................................... 4 
MÅL ........................................................................................................................................................ 5 
TERMINOLOGI.......................................................................................................................................... 5 
AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 6 
METOD .................................................................................................................................................... 6 
BAKGRUND.............................................................................................................................................. 7 

Boende ............................................................................................................................................. 10 
Teknik i hemmet en hjälp inom vård och omsorg ............................................................................. 11 
Finansiering ..................................................................................................................................... 13 
Lagstiftningen .................................................................................................................................. 13 

PRAKTISKA FÖRSÖK ......................................................................................................................... 16 
EXEMPEL ............................................................................................................................................... 16 

HJÄLPMEDELSINSTITUTET (HI)..................................................................................................... 17 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 17 
SYFTE .................................................................................................................................................... 17 
PROJEKTMÅL ......................................................................................................................................... 18 
EFFEKTMÅL ........................................................................................................................................... 18 
AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 19 
METOD .................................................................................................................................................. 19 

Vällingby SDN ................................................................................................................................. 19 
Tekniska lösningar ........................................................................................................................... 20 

RESULTAT ............................................................................................................................................. 20 
Trygghetslarm och Internet .............................................................................................................. 21 

KORTEDALA I GÖTEBORG ............................................................................................................... 22 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 22 
SYFTE .................................................................................................................................................... 22 
PROJEKTMÅL ......................................................................................................................................... 22 
EFFEKTMÅL ........................................................................................................................................... 23 
METOD .................................................................................................................................................. 23 
DE TEKNISKA LÖSNINGARNA ................................................................................................................. 24 
RESULTAT ............................................................................................................................................. 25 

HALMSTAD ............................................................................................................................................ 27 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 27 

Elektroniska nycklar ........................................................................................................................ 28 
Medicinpåminnare ........................................................................................................................... 29 

NORRKÖPING  HÄLSANS NYA VERKTYG .................................................................................... 30 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 30 
SYFTE .................................................................................................................................................... 30 
MÅL ...................................................................................................................................................... 31 
EFFEKTMÅL ........................................................................................................................................... 31 
LÖSNINGAR ........................................................................................................................................... 31 
AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 31 
RESULTAT ............................................................................................................................................. 32 

 2(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 
BORÅS ACTION .................................................................................................................................... 33 

BAKGRUND............................................................................................................................................ 33 
ACTION-TJÄNSTEN .............................................................................................................................. 33 

ACTION-applikationen .................................................................................................................... 34 
ACTION-central ............................................................................................................................... 34 
Installation och teknisk support ....................................................................................................... 35 
Forskning och vidareutveckling ....................................................................................................... 35 
Resultat ............................................................................................................................................ 35 

HUDDINGE, TENTACULUS ................................................................................................................ 37 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 37 
MÅLSÄTTNINGEN .................................................................................................................................. 37 
METOD .................................................................................................................................................. 37 
INSTALLATION OCH SUPPORT ................................................................................................................ 38 
RESULTAT ............................................................................................................................................. 38 

UDDEVALLA, GRENSEBROEN ARENA .......................................................................................... 39 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 39 
MÅLGRUPP ............................................................................................................................................ 39 
METOD .................................................................................................................................................. 39 
RESULTAT ............................................................................................................................................. 40 

HUDIKSVALL OLD@HOME .............................................................................................................. 41 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 41 
SYFTE .................................................................................................................................................... 41 
METOD .................................................................................................................................................. 41 
RESULTAT ............................................................................................................................................. 42 

VALLGOSSEN (SMART HEM) ........................................................................................................... 43 
BAKGRUND............................................................................................................................................ 43 

Nivå 1. .............................................................................................................................................. 43 
Nivå 2 ............................................................................................................................................... 44 

RESULTAT ............................................................................................................................................. 44 
KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKNING KRING VALLGOSSEN ................................................................ 45 

SLUTSATS OCH DISKUSSION ........................................................................................................... 46 
FORTSÄTTNING ...................................................................................................................................... 49 

REFERENSER ........................................................................................................................................ 50 

 3(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

50                                                

 

Introduktion 
Människor lever allt längre och är aktiva upp i hög ålder. För kommunernas del sker en 
anpassning som betyder en omfördelning av resurser från ”unga” gamla till ”äldre” 
gamla. Färre får omsorg i särskilt boende och fler i det ordinära boendet i form av 
hemtjänst och annan avlastning. De äldre som ändå flyttar till särskilt boende är i så 
stort behov av omsorg att de inte längre kan bo kvar hemma. 

Utvecklingen inom vården gör att bostaden blir platsen för allt mer av vård och omsorg 
– exempelvis skickas människor hem allt tidigare efter operationer vilket betyder att 
eftervården förläggs till den egna bostaden. När bostaden blir så central för vård och 
omsorg finns det också anledning att undersöka hur fastighetsförvaltningen utvecklas 
för att se om dess utvecklingslinje möter vårdens eller kanske divergerar. En stor del av 
de äldre drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar eller som 
en följd av åldrandet.  

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta svårigheter att minnas, 
orientera sig i tid och rum samt försämrad problemlösningsförmåga. Det kan leda till 
stora problem för brukaren och ställer stora krav på omgivningen. Samtidigt är strävan 
att klara sig själv en av de starkaste drivkrafterna för alla människor. Utformat och 
använt på rätt sätt kan tekniskt stöd vara ett bra komplement eller till och med 
möjliggöra ett självständigt boende för många personer som i dag är i behov av hjälp 
från utomstående1. 

Minnesstöd och orienteringshjälpmedel är därför ett område där tekniken kan bidra på 
ett naturligt sätt utan att ersätta mänskliga kontakter. Istället kan det skapa 
självständighet och ökad självsäkerhet för den som drabbats av kognitiva problem. 
Andra områden där tekniken kan bidra är kring säkerhet och trygghet. 

Syfte 
Den här rapporten syftar till att ge en överblick över de försök som pågår i landet kring 
informations- och kommunikationsteknik som stöd för självständigt boende. 
Tyngdpunkten ligger på äldres kvarboende och självständiga boende men berör alla 
försök som riktar sig mot personer med kognitiva funktionsnedsättningar oavsett ålder. 
Rapporten vänder sig dels till dem som arbetar med dessa vårdfrågor på olika sätt och 
som har intresse av att ta del av vad andra arbetar med. Dels till förvaltare och 
fastighetsägare som här har setts som en viktig aktör på den arena som utsett bostaden 
som den plats där vi ska bedriva egenvård och rehabilitering i allt högre utsträckning 
och där vi självständigt ska bo längre när vi blir äldre. Enligt vår uppfattning kan inte 
dessa visioner av bostaden som platsen för en stor del vård och virtuella medicinska 
möten bli verklig utan att fastighetsförvaltning och fastighetsägarna är en aktiv part.  

 

 
1 www.hi.se 
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Mål 
Målet är att sprida information och kunskap om praktiska exempel och försök som 
arbetar med äldres självständiga boende i fokus. Vi vill också tydliggöra behovet av en 
samverkan mellan vården och fastighetsförvaltningen och peka på att det kan komma 
att behövas nya aktörer för att vård och självständigt boende för äldre och personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar ska bli verklighet. Att förmedla teknik eller tekniska 
lösningar är inte i sig ett mål. Däremot är det en målsättning att försöka sätta de tjänster 
och funktioner som teknik kan bidra med i sitt rätta sammanhang. Teknik ersätter inte 
automatiskt mänsklig omsorg och kontakt. Däremot kan den fungera som en 
möjliggörare av tätare kontakt, kontakt när man behöver hjälp akut och som en trygghet 
för den som till exempel glömmer att stänga av spisen eller låter vattnet stå och rinna. 
Bildporttelefoner kan ge den sängbundne möjlighet att tala med och se den som ringer 
på dörren, och dessutom öppna dörren med fjärrkontroll, eller ge trygghet till den som 
inte vågar öppna dörren utan att veta vem som ringer på. 

Det som händer nu är att dator- och radiofunktioner kan placeras i de minsta detaljer 
och finnas med i närmiljön på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Den 
komprimerade tekniken gör det möjligt att både minska priset och måtten för utrustning 
baserad på microchip.  

Terminologi 
Teknik som används för att underlätta självständigt boende eller kvarboende 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 rent 
juridiskt också betraktas som eget boende eftersom man har ett hyreskontrakt på en 
sådan bostad och därmed en egen bostad. 

Till en bostad hör ett antal försörjningssystem för att den skall fungera. Det är sådant 
som 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 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. 

Vi skiljer i den här rapporten 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 

 5(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 
som ges från sjukvården oavsett om den är kommunal eller sköts av landstinget.  

Avgränsningar 
Rapporten tar inte upp de försök som pågår inom det rent medicinska området om det 
inte är en del av ett projekt som arbetar med självständigt boende i första hand. Det 
finns en mängd olika projekt som sker i den egna bostaden men där syftet är att 
exempelvis ge en tidig varning om att en person kan drabbas av en hjärtattack, eller 
som handlar om diabetespatienter i hemmet och så vidare. Inte heller har projekt 
utanför landet tagits med i rapporten. För den som är intresserad av vad som sker i 
övriga världen inom detta forskningsområde (eHealth) inklusive forskning med 
medicinska förtecken hänvisas till en utmärkt rapport av Sabine Koch på uppdrag av 
Vinnova (Koch, 2005). På Vinnovas hemsida finns också förteckningar över de projekt 
som Vinnova finansierar. 

De tekniska försök som beskrivs har skapats för att hjälpa äldre men även yngre med 
kognitiva funktionsnedsättningar, det vill säga personer som av olika anledningar har 
problem med minne, rumsuppfattning och andra mentala funktioner. Andra typer av 
hjälpmedel har inte berörts i den här rapporten eftersom de har en helt annan tradition 
och användning inom vård och omsorg. 

Metod 
Materialet till rapporten har hämtats ur litteratur, intervjuer och besök på ett par 
försöksplatser. Sökningar har också gjorts via Internet samt kontakter tagits med 
aktörer och forskare inom området eller i angränsande områden. Resultatet av 
efterforskningarna presenteras fördjupat för ett antal av de försök som beskrivs.  
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Bakgrund 

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 65 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.  
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Japan
USA
France
Germany
Italy
Sweden
UK

 
Figur 1 Befolkningsandel över 65 år. 
 Efter prof Kose, Japan. 
 
 
Bakom den här utvecklingen i Sverige ligger förhållandet att sedan 1950-talet har 
nedgången i dödlighet varit mycket snabbt. Det har medfört att antalet personer över 80 
år har ökat betydligt. I jämförelse mellan år 1950 och år 2005 har antalet 80 år och 
äldre mer än fyrdubblats. År 1950 var antalet 80 år och äldre 107 000 personer medan 
antalet i samma åldersgrupp år 2005 var 487 000 personer. Någon markant förändring 
av antalet 80 år och äldre väntas enligt SCB inte förrän omkring år 2020 då antalet åter 
kommer att öka markant. Enligt SCBs prognos2 ökar då antalet 80 år och äldre från 525 

 
2 SCB Prognoser 2006 
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000 personer till 760 000 personer under en tioårsperiod.  Tabellen nedan visar den 
faktiska befolkningsutvecklingen mellan åren 1950 och 2005, samt SCB’s prognos 
mellan år 2006 och år 2050. 

 

 

 
Tabell 2 Antal personer 65-79 år, 80 år och äldre respektive 65 år och äldre 1950 – 2050. 

Tusental.  
 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
1950 325 289 614 60 46 106 386 336 722
1960 403 344 747 79 62 141 482 406 888
1970 504 419 923 113 77 190 618 496 1 114
1980 603 496 1 099 168 95 263 771 591 1 362
1990 636 521 1 157 241 129 370 877 650 1 527
2000 588 490 1 078 293 160 453 881 650 1 531
2005 576 502 1 078 311 176 487 887 679 1 566
Prognos
2006 580 511 1 091 312 177 489 892 688 1 580
2010 644 592 1 236 311 180 491 954 773 1 727
2015 725 679 1 404 304 183 487 1 029 862 1 891
2020 787 744 1 531 316 209 525 1 103 953 2 056
2030 784 755 1 539 438 325 763 1 222 1 080 2 302
2040 837 815 1 652 463 348 811 1 301 1 164 2 465
2050 793 773 1 566 510 401 911 1 303 1 174 2 477

65-79

 
Källa: SCB Demografiska rapporter 2006 

 
 
Landets befolkning beräknas, enligt SCB:s huvudalternativ, under perioden år 2005 till 
år 2050 öka från omkring 9 050 000 personer till 10 502 000 personer. År 2005 
utgjorde andelen äldre av den totala befolkningen 17 %, och år 2020 har enligt 
prognosen andelen stigit till 21 %. Vid prognosperiodens slut år 2050 väntas andelen 
över 65 år utgöra 24 % av den totala befolkningen. Enligt SCB:s prognoser sker under 
hela den här perioden en svag uppgång av befolkningen i de arbetsföra åldrarna, dvs 20 
till 64 år. Åldern då unga människor 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 25 år. I den andra änden av intervallet arbetsföra åldrar, har 
trenden fram till början av 2000-talet varit att många lämnade arbetslivet före 65 års 
ålder. Nu har dock den trenden vänt och andelen som arbetar efter 60 års ålder har ökat. 

Med detta i åtanke och med det förenklade antagandet att summan av alla individer 
mellan 200 och 65 år också arbetar, beräknar SCB en kvot kallad ”försörjningsbörda”. 
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Måttet används för att bedöma ekonomiska konsekvenser av befolkningsutvecklingen. 
Beräkningarna visar att försörjningsbördan kommer att öka inom kort och i synnerhet 
den del som utgörs av personer 65 år och äldre. Idag är försörjningsbördan ca 0,70, det 
vill säga det går 0,70 personer utanför de arbetsföra åldrarna på varje person i de 
arbetsföra åldrarna. Omkring år 2040 kommer denna kvot enligt prognoserna att vara 
0,86. Se figur 3. 
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Figur 3 Försörjningsbördan år 2005 till 2050, baserad på SCBs prognoser 
 
 
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 styras. Följande citat illustrerar 
svårigheterna med att bedöma framtida behov. ”På 1970-talet fastslog 
läkarprognosutredningen att 55 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 
långtidssjukvården. Med facit i handen en befängd tanke.”3  

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. 

 

Tabell 1 Antalet 65 år och äldre i särskilt boende eller med hemtjänst 

 
3 Äldreriksdagen 2006 – underlag till seminarium, SKL, 2006 

 9(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

År Särskilt boende Hemtjänst Totalt

2000 122 703 128 324 251 027
2003 111 707 128 106 239 813
2004 105 231 132 517 237 748
2005 100 444 134 961 235 405  

Källa: Socialstyrelsen, statistik 

 

Mellan åren 2003 och 2005 har antalet personer som bor i särkskilt boende minskat 
med 10 % samtidigt har det totala antalet personer med stöd i någon av dessa bägge 
grupper minskat med 2 %. Antalet som fått hjälp via hemtjänst har istället ökat under 
samma tidsperiod med drygt 5 %.  

Enligt Socialstyrelsens rapport4 från en flyttningsstudie i Sundsvall 2005 skulle mycket 
få av dem som flyttar till särskilt boende ha kunnat skjutas upp eller förhindrats. De 
som flyttar till särskilt boende idag kan i allmänhet inte längre klara sig med vård och 
omsorg hemma. Samtidigt visar olika forskning och studier att människor 
huvudsakligen vill stanna så länge det går i den egna bostaden. Det är troligen också ett 
för stort gap mellan att bo i särskilt boende och en egen bostad, då så stor del av dem 
som bor i särskilt boende har så stora behov att det inte uppstår nya kontakter och ett 
socialt liv i den mening som många äldre ändå saknar när de bor ensamma i en egen 
bostad. Idag kan man märka att det efterfrågas en boendeform som inte innebär vård 
men som ger möjlighet till kontakter och umgänge5. 

Boende 
Den största delen av de äldre bor i eget ordinärt boende. Det var endast 6 % av personer 
65 år och äldre som år 2005 bodde i särskilt boende. Det särskilda boende domineras av 
personer i de högre åldrarna. Av personer 80 år och äldre bodde 17 % år 2005 i särskilt 
boende medan endast 3 % av dem som var mellan 65 och 79 år bodde i särskilt boende. 
Av dem som år 2005 bodde i eget boende hade 2 % av personer i åldern 65 till 79 år 
hemtjänst och 20 % av dem som var 80 år eller äldre. Totalt i åldersgruppen 65 år och 
äldre hade 9 % hemtjänst. Med tanke på att två tredjedelar av kommunernas kostnader 
för äldreomsorg går till särskilt boende och en tredjedel till insatser i det ordinära 
boendet har det varit angeläget att försöka undanröja sådana hinder som påskyndar 
flytten till särskilt boende. Svenska kommunförbundet och SABO redovisade år 2004 
(Kommunförbundet och SABO, 2004) olika åtgärder för att anpassa bostäder så att 
äldre kan bo kvar i sin bostad. Enligt rapporten vill de flesta äldre bo kvar i sina 
bostäder även när hälsan sviktar. Det pekas på att bostaden är en viktig länk bakåt som 
bevarar spåren av det liv man levt och av de människor man levt tillsammans med. 

50                                                 
4 Socialstyrelsen, Artikelnr 2006-123-31.  
 
5 SvD, 04-09-2006. 
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Om Sundsvalls flyttningsstudie kan generaliseras för hela landet innebär det att de 
flesta också får bo kvar och att de som flyttar inte längre kan skjuta upp en flytt till 
särskilt boende.  

Behövs då teknik för att förlänga äldres kvarboende? Ja, viss teknik förlänger utan 
tvekan möjligheterna att bo kvar hemma. Trygghetslarmet är ett exempel på sådan 
teknik. “Min mor skulle inte ha kunnat bo kvar i sin bostad om inte Lidingö hade 
beslutat sig för att skaffa trygghetslarm till de äldre. Och hon hade aldrig överlevt en 
flytt till ett äldreboende“6. Annan teknik kan underlätta det dagliga livet medan man 
bor i den egna bostaden. Däremot ska inte teknik ersätta den mänskliga omsorgen ut
stödja den egna aktiviteten och gripa in där personen själv inte längre kan hantera 
situationen. En jämförelse med hemtjänsten kan illustrera ett synsätt som bör gälla även 
för tekniklösningar. 

Hemtjänst år 1975 är inte samma sak som hemtjänst 30 år senare, år 2006. Hemtjänsten 
håller på att professionaliseras och yrket kräver kunskap om hur människor får hjälp att 
klara vardagliga sysslor själv. Hemtjänsten kommer inte längre hem och lagar mat och 
pysslar som om de vore hemma hos sig själva. Istället försöker de finna sätt att hjälpa 
människor att klara sysslorna själva. Det är bara där det inte går att klara sig själv som 
de griper in. Fokus har förändrats från att ta över en syssla till att understödja att den 
äldre själv sköter sysslan. Det är också det synsätt som präglar exempelvis 
Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Hemma med IT”. 

Teknik i hemmet en hjälp inom vård och omsorg 
De försök som har gjorts och som görs idag med ICT-stöd för att underlätta det 
självständiga boendet och vardagslivet kan i princip indelas i tre systemkategorier: 

• Tekniska fristående hjälpmedel 

• Tekniska sammankopplade hjälpmedel 

• Tekniska fast installerade hjälpmedel 

Indelningen tar inte med ombyggnader och bostadsanpassningsåtgärder som 
exempelvis automatiska dörröppnare eftersom de faller utanför kategorin ICT.  

Kategoriseringen kan ge en bild av hur de olika hjälpmedlen både kan införskaffas och 
av vilken grad av underhåll de behöver. Utifrån systemens funktion kan en 
funktionsindelning också göras. De viktigaste funktionerna är:  

• Minnesstöd 

• Trygghet och säkerhet 

• Kommunikation 

 

I följande tabell visas ett antal hjälpmedel indelade enligt detta. 

Tabell 3 Tekniska stöd indelade efter systemkategorier 
 

6 Intervju med Rebecka Tarschys, 2006 
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Funktion Fristående Sammankopplade Fast installerade 
Minnesstöd Påminnelseklocka 

Medicinpåminnare 

Locators 

Fickminne 

Datoriserat minnesstöd 

Sensorer kopplade till ett 
datorsystem  

Spisvakt 

Påminnare aktiverad av 
ytterdörren om rinnande 
vatten, påsatt spis 

Dörrnyckel som anger 
om dörren blivit låst 

Trygg- och 
säkerhetssystem 

Trygghetslarm 

Brandvarnare 

Automatisk nattlampa 

Datoriserat varningssystem 

Sensorer kopplade till ett 
datorsystem 

 

Inbrottslarm 

Brandlarm 

Elektroniska lås 

Aktivitetsvakt 

Kommunikation Telefon 

Mobiltelefon 

Bildtelefon via dator och 
bredband 

Bildporttelefon med 
låsstyrning 

Automatiska 
dörröppnare 

 

Det finns ett samband mellan komplexitet och de tre systemkategorierna. De fristående 
sköter oftast den boende själv och vissa av dem kan också köpas i en vanlig butik för 
hemteknik. De går oftast på batterier som är av vanlig typ och som lätt kan bytas.  

I den grupp som ingår i de sammankopplade systemen är svårigheten en helt annan. De 
består av ett antal sensorer eller styrenheter som placeras på olika ställen i bostaden och 
kopplas till en dator som är placerad i bostaden. Genom program kan logiska strukturer 
byggas som varnar om personen öppnar ytterdörren utan att stänga av spisen, börjar 
koka kaffe mitt i natten, öppnar kylskåpet allt för ofta mitt i natten och så vidare. 
Systemen anpassas till individens egna behov och kan också följa individens utveckling 
genom nya eller ändrade instruktioner i programmen. Ingenting av detta kräver att 
systemet är anslutet till fastighetens infrastruktur och inga fasta installationer krävs. 
Sensorer och knappar sätts upp med dubbelhäftande tejp eller hängs på ett par skruvar. 
Systemet är dock så komplicerat att användaren inte själv kan installera det eller 
underhålla systemet. Systemet kräver också regelbunden kontroll och tillsyn och 
därmed en särskild serviceorganisation som kan utföra detta. 

I den sista kategorin utförs fasta installationer i form av byte av låssystem, 
genomborrningar i lägenhetsskiljande väggar och elektriska installationer i elskåp. 
Normalt ingår det inte heller i en fastighetsförvaltares åtagande att utföra den typen av 
fasta installationer. Vid en flyttning krävs antingen att installationerna demonteras och 
att lägenheten återställs till ursprungligt skick, eller så lämnas utrustningen kvar. 
Utrustning i den här kategorin kan ibland servas av fastighetsägarens egen förvaltning 
eller av den som äger utrustningen. Idag råder det en osäkerhet kring vad man som 
förvaltare bör ta på sig av annan utrustning än den som traditionellt ingår i en 

7fastighet . 

50                                                 
7 Intervju med Anders Johansson, SABO 2006 
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en utrustning som diskuteras här kan finansieras på olika sätt. Det finns i princip fyra 
lika former av finansieringsformer som kan användas. 

larm genom bistånd 

rsonliga hjälpmedel 

• Egen finansiering 

tydigt utan 
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ningsbidrag 

l 

 har 
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tet är 
s 

tivt sätt. Täcks inte brukarens behov av detta går 
av övriga produkter ska respektive 

av alla sjukvårdshuvudmän. 

g information och personuppgifter. Dels om lagstiftning kring 
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Finansiering 
D
o

 

• Kommunalt beslut om trygghets

• Kommunalt bostadsanpassning 

• Förskrivning av pe

 

Gränserna för hur kommunalt stöd kan ges till olika former av stöd är inte en
varierar mellan kommuner och mellan landsting. Det som kan fås som stöd i en 
kommun kan inte fås i en annan. De kognitiva stöden faller normalt utanför 
bostadsanpassningsåtgärder och har inte något tydligt stöd i bostadsanpassningslagen 
(1992:1574). Lagens syfte (1§) är att ”genom bidrag till anpassning av bostäder ge 
personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende”. Det ä
dock inte kognitiva funktionshinder lagen åsyftar utan (6§) ”Bostadsanpass
lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner..”. Det innebär att 
kognitiva stöd bara kan finansieras via hjälpmedel och förskrivning av en 
arbetsterapeut, sjukgymnast eller i vissa fall läkare. Det är dock bara sådana hjälpmede
som finns på landstingens listor över hjälpmedel som idag får förskrivas. Olika 
landsting har olika listor vilket exempelvis kan skapa problem om en person som
fått ett hjälpmedel i en region vill flytta till en annan där samma hjälpmedel inte får g
I Stockholms Läns Landsting finns en hjälpmedelsguide där de hjälpmedel som 
tillhandahålls beskrivs i något som kallas ”Kloka hjälpmedelslistan”. Sortimen
framtaget via sortimentsgrupper inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Listan ta
fram genom att sortimentsgrupperna gör en bedömning av brukargruppernas 
funktionella behov och krav på hjälpmedlen. Stockholms Läns Landstings lista är 
indelad i steg eller behovstrappor. Förstahands alternativet tillgodoser majoriteten av 
brukarnas behov på ett kostnadseffek
man vidare till andrahands alternativet. För behov 
hjälpmedelsverksamhet kontaktas8. 

På liknande sätt görs 

Lagstiftningen 
Den lagstiftning som kan beröras av ICT-installationer är dels sådan som handlar om 
hur man hanterar känsli

 
8 http://hjalpmedelsguiden.bkv.sll.se 
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fastigheter och bostäder. Sist men inte minst finns det lagstiftning kring vård och stöd 
för funktionshindrade. 

I en precisering av målet för bostadspolitiken år 1985 slog riksdagen fast att ”alla har 
rätt till en bostad där frihet och integriteten är skyddad” (Bostadsstyrelsen, 1986). M
gjorde ett tillägg i bostadsförsörjningslagens §3 som sa att kommunen skall bedr
bostadsförsöjningsplanering i syfte att ”alla i kommunen får en egen bostad av god 
kvalitet..”  I Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har 
formuleringen ersatts och en vagare formulering i §1 där det sägs att syftet m
kommunens bostadsförsörjningsplanering ska vara att  ”…skapa förutsättningar för all
i kommunen att leva i goda Bostäder...”  

Lagen är allmän och kan komma att ses över. Bland annat för att endast ett begränsa
antal kommuner följer lagens krav. Enligt lagen ska alla kommuner ta fram
för bostadsförsörjningen och dessa ska antas av kommunfullmäktige en gång varj
mandatperiod. 2005 hade 95 av landets 290 kommuner sådana riktlinjer9.  

Det finns inget i lagen som har relevans för hur vård eller omsorg kan bedrivas i 
bostäder, eller om att kvarboende skall vara en del av planeringsunderlaget när det 
gäller bostadsförsörjningen. I Departementetspromemorian ”Rättvisa och jämlika 
villkor på bostadsmarknaden” (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006) 
förslås förändringar i lagen som bland annat innefattar ” behovet av kunskapsunderlag 
för att ta fram kommunernas riktlinjer”. I detta bör frågan om själständigt boende f
alla inrymmas. Boverket säger dock att kravet att alla ska leva i g
a
särskilt, till exempel äldre, funktionshindrade och ungdomar”10 

 

I Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) uttrycks det tydligt att samhällets socialtjänst
”skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Dett
har betydelse för hur man bör utforma olika former av larm och trygghetssystem. 
Systemen får inte vara integritetskränkande och de måste finnas en möjlighet för 
användaren att själv bestämma om de ska användas eller inte. Socialnämnden 
dock ”verka för att äldre människor får möjlighet att leva sjä
förhållanden” (5 kap 4§). Det betyder att larm och även elektroniska lås med 
loggningsfunktioner är tekniker som verkar för detta

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) säger bland annat att kommunen skall 
erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade. (18 b§). 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anger endast att 
stöd och service kan ges i form av personlig assistent, ledsagarservice, rådgivning och 
liknande stöd (9§). Det finns dock en punkt i denna lag som berör den egna bostaden i 
viss mening. I 9§9 sägs att insatserna för särskilt stöd och service är ”bostad m
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

 
9 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006 
10 www.boverket.se 
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at att man har 
 

 

registreras vem som öppnade och när denne öppnade en dörr till en vårdtagare. 
tt annat exempel är inloggning på en viss tjänst via en dator som brukaren har i sitt 

hem. 

 

utrymme som kan innebära att en bostad skulle kunna utrustas med kognitiva 
stödåtgärder, men beslut fattas efter prövning av kommunen. 

En lag som har inverkan på tekniska system som installeras i fastigheter är Jordabalken 
(1970:994) (JB). Enligt lagen 2§ sägs att ”Till byggnad hör fast inredning och annat 
varmed byggnaden blivit försedd”. Det innebär att om en teknisk lösning är fast 
installerad i fastigheten så tillhör den fastigheten. Det i sin tur leder till att underhåll av
teknik som är fast installerad kan hamna hos fastighetsägaren om inte detta regleras på
annat sätt. Hos Svenska bostäder har man till exempel uppmärksamm
tagit underhåll och reparationsansvar för t.ex. automatiska dörröppnare som sätts upp
vid bostadsanpassning, trots att man inte anser sig äga utrustningen. 

Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) behandlar frågan om hur personuppgifter får 
behandlas som samlas in automatiskt. I tekniska lösningar som ingår i de projekt som
redovisas här samlas vissa uppgifter in som kan uppfattas som känsliga. All loggning 
som sker i automatiska system bör kunna falla under PUL. Exempelvis när personal 
öppnar ett elektroniskt lås eftersom all sådan aktivitet sparas automatiskt i loggar. I 
dessa 
E
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Praktiska försök 
Det pågår och har pågått olika försök med teknik i hemmet för att underlätta boendet 
både för äldre och för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. En del av dessa 
försök har likheter med det som oftast kallas Smarta Hem-teknik och som innebär att 
olika sensorer och styrenheter kan samverka och varna eller reglera utrustning beroende 
på vad som händer i bostaden. En annan kategori av försök utgörs av olika projekt eller 
samarbeten mellan företag och kommuner som försöker utvecklar system eller tekniker 
som kan stödja äldres kvarboende. De kan vara organiserade på lite olika sätt som 
stiftelser eller lösare sammanslutningar. 

Hjälpmedelsinstitutet arbetar med stöd av pengar från Allmänna arvsfonden bland 
annat med ett projekt som undersöker hur personer med kognitiva svårigheter kan få 
hjälp i hemmet. ”Hälsans nya verktyg” är en ideell förening i Östergötland som består 
av Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Landstinget 
och ett antal företag. ”Grensebroen” är ett initiativ i regionen Østfold-Fyrbodal på 
västkusten och som finansieras av Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals 
Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Högskolan Väst (HTU), 
Høgskolen i Østfold, Sarpsborgs Kommune, Helseregion Øst, Interreg IIIA Sverige - 
Norge, EU:s regionala utvecklingsfond, IR - midler från norska staten, samt privat 
näringsliv. I Halmstad har en särskild samordnare anställts för att stödja utvecklingen 
av ny teknik för att underlätta äldreboende och omsorgsverksamhet kring äldre. I 
Katrineholm finns ett centrum för medicinsk teknikutveckling som också den är 
inriktad mot äldre och omsorg samt vård i den egna bostaden. KTH och Karolinska 
institutet har en gemensam verksamhet kallad Centrum för teknik i vården (CTV) för 
forskning kring bland annat teknik för äldres självständiga boende studeras.  

Exempel 
Här följer några exempel på projekt som har genomförts och som pågår. Avslutningsvis 
beskrivs det troligen mest omfattande fullskaleförsök som genomförts i ett nybyggt 
bostadsområde där ett flertal funktioner sattes in. 

Följande exempel redovisas nedan: 

1. Hjälpmedelsinstitutet, Hemma med IT 

2. Kortedala, sammansatt teknik i hemmet 

3. Halmstad, nyckelprojekt för hemtjänsten 

4. Norrköping, Livets nya verktyg 

5. Borås, ACTION stöd för anhörigvårdare via dator 

6. Huddinge, Kognitivt stöd för den boende 

7. Uddevalla, Grensebroen 

8. Hudiksvall, old@home 

 16(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

9. Lund, Lkf – bostäder med nätverk för energistyrning 

10. Stockholm, Vallgossen – ett bostadshus utrustat med smart teknik 

 

Hjälpmedelsinstitutet (Hi) 

Bakgrund 
Hjälpmedelsinstitutet (HI) har tagit initiativet till projektet Hemma med IT, tillsammans 
med Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO), i syfte att utveckla och 
förbättra tillgängligheten av tekniskt stöd i boendet (Projektplan HIT, 2004) 

Projektet startade 1 maj 2004 och finansieras huvudsakligen med medel ur Allmänna 
arvsfonden och drivs i enlighet med deras intensioner ( www.arvsfonden.se ). 
Kompetensfonden Stockholms stad och aktörerna som deltar medfinansierar. Projektet 
drivs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Handikappförbunden. Hudiksvalls 
kommun, Tierps kommun och Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning är 
delprojektbeställare i samarbete med Hudiksvallsbostäder, Tierpsbyggen och Svenska 
Bostäder. 

Hjälpmedelsinstitutet har under flera år drivit projekt och arbetat med utveckling av 
tekniskt stöd i boendet för personer med funktionsnedsättningar i syfte att öka deras 
möjligheter till oberoende och egna val.  

Man har genom att satsa på utveckling av hjälpmedel/anpassningar i kombination med 
metoder velat ge bättre möjligheter till ett självständigare boende med god livskvalitet 
och möjligheter till ett förlängt kvarboende för alla som så önskar. 

Goda exempel på detta har visats upp i enstaka testlägenheter som i exempelvis 
Smartbo-projektet i Vällingby (HI). De positiva erfarenheterna gjorde att HI valde att 
permanenta verksamheten i en demonstrationslägenhet, kallad SmartLab i HI:s lokaler i 
Vällingby. 

Hemma med IT består av ett huvudprojekt och tre delprojekt etablerade i tre olika 
kommuner. Delprojektledarna är alla arbetsterapeuter och de har därmed vana vid att 
bedöma vilka behov människor har och hur de kan kompenseras på olika sätt.  

Enligt projektet finns det idag redan en hel del produkter och tekniska hjälpmedel som 
kan hjälpa människor med kognitiva funktionsnedsättningar. 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 
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Projektets syfte är att ta fram lösningar som kan användas av personer 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”. 

 

Projektmål 
 I tre kommuner (delprojekt) göra installationer/tester av hjälpmedel/anpassningar i 

cirka 20 lägenheter i respektive kommun. 
 Testa och öka kunskapen om befintliga konsumentprodukter/tjänster för personer 

med kognitiva funktionsnedsättningar, hjälpmedel/anpassningar, i kombination med 
metoder, i boendet. 

 Vidareutveckla produkter/tjänster för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar, hjälpmedel och anpassningar, i kombination med metoder, i 
boendet. 

 Ta fram nya typer av produkter/tjänster för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar, hjälpmedel och anpassningar, i kombination med metoder, i 
boendet. 

 Testa och hitta organisatoriska lösningar och affärsmodeller för att skapa en 
tillgänglig tillgång till stöd i hemmet som ger en vinna-vinna situation för individ 
och samhälle. 

 Testa och öka kunskapen om direktupphandling, installation, drift, service och 
support av produkter/tjänster för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, 
hjälpmedel och anpassningar i boendet. 

 Göra kostnads/nytta analyser för hjälpmedel och anpassningar som testas i 
projektet. 

 

 

Effektmål 
Hemma med IT har följande effektmål: 

 Få kunskap om vilka produkter, tjänster och åtgärder som bidrar till ett tryggare 
boende och som underlättar ett självständigt boende för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar i ordinärt boende, vilka oftast är äldre.  

 Bidra till vidare utveckling av tekniska hjälpmedel och anpassningar i bostaden. 
 Öka kunskapen om hur användningen av ny teknik kan underlätta ett tryggt och 

självständigt boende.  
 Skapa en vinna-vinna situation med bra affärsmodeller där både individ och 

samhälle är vinnare. 
 Skapa ett effektivare samarbete mellan intressenterna: boende, företag, 

bostadsbolag, kommun (Bostadsanpassning, omsorg osv.) och landsting 
(primärvård osv.) så att tekniska hjälpmedel och anpassningar för ett tryggt och 

 18(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

självständigt boende kan erbjudas individer på ett så tillgängligt och 
kostnadseffektivt sätt som möjligt.   

 

Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till de tre nämnda kommunerna. Ett krav är att tester och 
utveckling sker i samverkan med brukare boende hos boende hos allmännyttan i 
ordinärt boende. Personerna ska ha en kognitiv funktionsnedsättning som uppkommit 
senare i livet och personerna ska bedömas kunna bo kvar i ordinärt boende under 
projekttiden enligt en bedömning av en arbetsterapeut. 
 

Metod 
Projektet bygger på ett nedifrån-perspektiv där man utgår från individers behov och 
önskningar. Det innebär att man arbetar med verklighetens krav och behov. Deltagarna 
i projektet ses som just deltagare och inte ”patienter” eller ”brukare”. Delprojektledarna 
som besöker deltagarna ska ha goda kunskaper inom den problematik som deltagarna 
upplever.  

Utvärdering görs löpande av delprojektledarna tillsammans med de boende enligt 
arbetsterapiprocessen som används gemensamt på de tre orterna. Olika typer av 
instrument används för delaktighet, bedömning, uppföljning och liknande, beroende på 
individens kognitiva funktionsnedsättning och behov, men också på den kommunala 
verksamhetens praxis och regler.  

Kostnads – och nyttoanalyser har gjorts med hjälp av PENG-metoden.  

Projektet ska ses som ett verksamhetsutvecklingsprojekt för kommuner, landsting, 
bostadsbolag och handikapprörelsen – i samverkan.  

 

Vällingby SDN 
I Vällingby stadsdelsnämnd har man till hösten 2006 hunnit längst av de tre 
kommunerna vad gäller antalet försök och installationer. Cirka 20 användare fått någon 
form av installation utförd. Projektledaren i Vällingby har arbetat enligt principen att 
brukaren själv får skatta sina problem och själv sätta sina mål. Det vill säga på det sätt 
som arbetsterapeuter normalt arbetar med patienter med hjälp av instrumenten COPM 
eller Min mening. Projektledningen poängterar att det är oerhört viktigt att man ser 
kognitiva stöd som en del av en sammanhängade process. ”Man måste arbeta från 
Falukorv till diskborste” (Pettersson). Det innebär att även om man får hjälp att skriva 
listor och andra kognitiva stöd så blir de verkningslösa om inte personen kan öppna 
dörren för att den är för tung. Det som görs måste göras med ett helhetsperspektiv.  

Inom projektet prövas nya tjänster och produkter, vilka inkluderar olika hjälpmedel och 
kommunikationsformer. Försöksverksamheten sker på lokal nivå i tre kommuner. Med 
projektet vill Hjälpmedelsinstitutet öka kunskapen om den nya teknikens möjligheter 
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hos beslutsfattare i kommuner och landsting, bostadsföretagen samt personal inom 
hemtjänsten och hemsjukvården.  

Hemma med IT kommer under våren 2007 att redovisa sina erfarenheter från de 
pågående delprojekten. Målet är vidare att få fram en ”verktygslåda” som kan användas 
av arbetsterapeuter, bostadsanpassare och andra som är inblandade i att försöka finna 
sätt att hjälpa människor med kognitiva svårigheter. 

 

Tekniska lösningar 
Exempel på utrustning som har installerats i Vällingby: 

• Bildporttelefon med fjärröppning av lägenhetsdörr. Det underlättar 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. En nyckel som visar om den har låst dörren med en grafisk symbol 
på själva nyckeln. 

• 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, fönster, spisen 
eller liknande står på eller öppna. Sitter vid lägenhetsdörren och lyser med 
varnande lampa om uppmärksamhet krävs av den boende som just ska lämna 
sin bostad. 

• Spisvakt 
 

Resultat 
En arbetsgrupp som följer Hemma med IT och tar tillvara dess resultat har skapats. 
Gruppen består av ansvarig för äldres boende inom Svenska Bostäder och SABO, 
marknadschefen för Bostadsbolaget i Göteborg, marknadschefen för Gavlegårdarna, vd 
för Tierpsbyggen och vd för Hudiksvallsbostäder. Även en avdelningschef inom Teknik 
och Metod på Hjälpmedelsinstitutet samt en Äldreomsorgschef deltar i gruppen.  

I projektet arbetar man med och utgår ifrån verkliga behov, från en verklig grupp som 
flyttar permanent från det ordinära boendet i mycket stor utsträckning. Den avgränsade 
gruppen hyresgäster som projektet valt att arbeta med uppfattas som relevant ur ett 
bostadsbolags synvinkel. Det är denna grupp som är mest problematisk att stödja i ett 
ordinärt boende. Det finns mycket begränsad kunskap om stöd för denna grupp. Detta 
till skillnad från att arbeta med en så omfattande målgrupp som äldre som ju i sig 
innehåller lika stora variationer som alla åldersgrupper gör. 

 

Hemma med IT har tillsammans med provningsavdelningen på Hjälpmedelsinstitutet, 
bostadsbolagsgruppen och handikapprörelsen tagit initiativ till att starta upp 
testverksamhet med inriktning mot området ”personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar i ordinärt boende” tillsammans med HBV ( www.hbv.se ) som 
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arbetar med upphandling, testverksamhet, mässor etc. åt sina medlemmar. HBV:s 
medlemmar är i huvudsak är kommunala bostadsbolag och äger och förvaltar närmare 
900 000 lägenheter tillsammans.  

 

En kostnads- och nyttoanalys enligt PENG-metoden har genomförts hos ett större 
bostadsbolag i projektet. PENG-analysen har fokuserat på ”onödor” som uppstår på 
grund av ”äldre” hyresgäster. PENG-analysen har varit till mycket stor nytta då den 
kunnat sätta fingret på vilka verkliga kostnader/frågor som bostadsbolagen bör arbeta 
med i verksamheten, snarare än att motivera en bredbandsinvestering med att ”en 
extern operatör kan med nya tjänster via bredbandet stödja kvarboendet”. Bovärdens 
roll och satsningar på stödjande teknik i boendet, och seniortjänster så som 
Seniorklubbar med riktade erbjudanden om tillval och ”fixar maltar” kan diskuteras 
utifrån analysen. En PENG-analys utgående från en hyresgäst med kognitiva 
funktionsnedsättningar har också genomförts av representanter från kommun, landsting 
och företag i syfte att sätta ett monetärt värde för individen på de produkter och tjänster 
som testas i Hemma med IT.  

 

Trygghetslarm och Internet 
En förstudie samt en prototypinstallation av en trygghetstelefon som kommunicerar via 
bredbandet (ip-telefoni) har genomförts i Hudiksvall. Hemma med IT arbetar nu med 
att ta fram en rapport som ska kunna användas som beslutsunderlag av bostadsbolag 
och kommuner för utveckling, investeringar och strategibeslut med avseende på 
kommun- och fastighets- bredbandsnät och larm- och trygghetstjänster för äldre med 
funktionsnedsättningar. I dag finns inga trygghetstelefoner som är godkända att 
användas via ett lägenhetsanslutet bredbandsnät. Idag finns inget trygghetslarm som är 
testat och godkänt för att förmedla trygghetslarm via Internetanslutning. 
Hjälpmedelsinstitutet och SABO ser ett problem i att det vid nybyggnation idag endast 
installerar bredbandsförbindelse och inte telefonanslutning via koppartråd på 
traditionellt sätt. Om en hyresgäst får ett biståndsbeslut på en trygghetstelefon finns det 
inget sätt att ansluta den på ett säkert sätt. 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 något alternativ att välja 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. 

 
Kontaktperson: Oskar Jonsson, Hjälpmedelsinstitutet. Tel: 08-620 23 55, email: 
oskar.jonsson@hi.se 
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Kortedala i Göteborg 

Bakgrund 
Stadsdelen Kortedala i nordöstra Göteborg, har enligt befolkningsprognosen för år 
2006, 27 000 invånare, varav 4 500 äldre än 65 år (16,5 % av den totala befolkningen i 
stadsdelen) och 2 500 äldre än 75 år. Prognosen visar att åldersgruppen 85 år och äldre 
ökar.  

Äldreomsorgen står inför många stora utmaningar framöver. Förväntade 
rekryteringsproblem, större krav från äldre och deras anhöriga och en ökande andel 
personer över 80 år är några av dem. Utveckling och modernisering av arbetsmetoder 
och effektiviseringar är nödvändiga. Utgångspunkten för Stadsdelsförvaltningen  (SDF) 
Kortedala är att lösningen på dessa utmaningar inte är mer IT i omsorgen och vården, 
utan att skapa kunskap och erfarenheter om hur modern IT kan användas som ett medel.  

 

År 2002 hade äldreomsorgen i Kortedala ca 20 miljoner kronor i ekonomiskt 
underskott. Stadsdelens äldreomsorg hade en organisation med otydlig rollfördelning 
mellan beställare och utförare. Samarbetet mellan hemtjänsten och den kommunala 
hemsjukvården fanns, men var otillräckligt. Tillgången på platser inom särskilt boende i 
stadsdelen mötte inte efterfrågan, vilket resulterade i att många dyra externa platser 
köptes. Med en stor övertygelse om att IT och ny teknik är en del av äldreomsorgens 
framtid, beslöt Stadsdelsförvaltningen Kortedala att satsa på ny teknik som en väg att 
vända den negativa trenden.  

Som en del i äldreomsorgens och hemsjukvårdens kvalitetsutveckling beslutade 
stadsdelen att projektet ”Visionärt IT-stöd för äldreomsorg och hemsjukvård” skulle 
realiseras under åren 2003-2004.  

 

Syfte 
Syftet med projektet var att: 

1. De äldre ska känna trygghet och därmed kunna bo kvar längre hemma i sin egen 
bostad. 

2. Personalen ska ha ett IT-stöd som understödjer arbetet. 

 

Projektmål 
Projektets mål var: 

• Att genom prov av ett heltäckande IT-stöd för äldreomsorgen integrerat med 
teknik i hemmet utvärdera hur detta kan medverka till att realisera 
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äldrevårdsplanen – bland annat genom ökad trygghet och säkerhet för de äldre 
samt effektiva IT-stöd för personalen.  

• Att under åren 2003 - 2004 genomföra ett pilotprojekt med teknikstöd i hemmet 
integrerad med ett verksamhetsstöd som stödjer arbetet med utredning, beslut, 
planering, utförande och dokumentation av biståndsinsatser.   

• Att höja statusen för arbete i äldreomsorgen genom att detta stöds av modern 
IT-teknik som möjliggör nya arbetsmetoder. 

 

Effektmål 
Projektet skulle visa om besparingar kan erhållas med modern IT-teknik i 
äldreomsorgen bland annat genom att: 

• De äldre kan bo kvar längre hemma och att behovet av särskilt äldreboende 
skjuts upp 

• Effektiviteten i vårdteamen ökar genom bland annat bättre planering, enklare 
tillgång till aktuell information om vårdtagarna, enklare dokumentation samt 
enklare och effektivare kommunikation inom vårdteamen,  

• Identifiera och eliminera de ”tidstjuvar” som vårdteamen upplever  

• Integrera händelser/aktiviteter i hemmet med vårdteamens IT-stöd 

• Uppfylla de formella kraven på dokumentation i äldreomsorgen på ett korrekt 
och effektivt sätt 

 

Metod 
På Uppsala universitet startades ett projekt VIHO (Verksamhetsnära IT-stöd i 
Hemtjänst och Omsorgsarbete ) i syfte att studera hur arbete, arbetsorganisation och IT-
stöd tillsammans kan bidra till en positiv utveckling av verksamheter inom vård- och 
omsorg. Kortedala var en viktig testbädd för detta forskningsprojekt. 

I ett samarbete mellan personal från verksamheten och forskare från universitetet togs 
som ett första steg ett antal scenarier fram. Syftet var att med hjälp av detaljerade 
scenarier beskriva det framtida arbetet inom äldreomsorgen samt att ställa 
verksamhetsbaserade krav på de IT-stöden som då skulle behövas. 

 Man arbetade enligt teorin att all utveckling måste ske med aktiv medverkan av de 
personer som kan verksamheten, det vill säga de som utför det arbete som ingår i 
verksamheten. Experter utifrån kan aldrig förstå en verksamhet fullt ut, och kan inte 
ensamma avgöra vad som är bra eller dåliga lösningar. 

Det andra steget, att ställa krav på effektiv och användbar IT, har genomförts genom att 
successivt ta fram skisser och prototyper till de IT-stöd som man önskade. Ett av de 
grundläggande kraven var att IT-stöden måste vara effektiva, användbara och självklara 
att använda i det dagliga arbetet.  
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Projektets fullständiga rapporter finns att ladda ner från följande webbsida: 

http://www.it.uu.se/research/project/viho/start/ 
 

De tekniska lösningarna 
Verksamhetsstödet som testats i projektet har varit Omsorg 2000 från Alfa Kommuner 
och Landsting. Systemet är ett heltäckande IT-stöd för äldreomsorg och hemsjukvård. 
Omsorg 2000 stödjer alla processer i äldreomsorgen och hemsjukvården och uppfyller 
de krav på funktioner som lagrummen SoL, HSL och LSS ställer. Utifrån beviljat 
bistånd och vårdbehov skapas en individuell vårdplan för varje vårdtagare. 
Vårdplanerna bildar arbetsplaner, som är en arbetsbeskrivning av åtgärderna till 
utförarna. Hos vårdtagaren har personalen haft tillgång till all aktuell information om 
vårdtagaren i en handdator eller bärbar LapTop. Genom att Omsorg 2000 varit 
integrerat med teknikstödet i hemmet har systemet innehållit den senaste informationen 
om händelser som registrerats i teknikstödet. 

 

Teknikstödet i hemmet syftar till att ge vårdtagaren trygghet i den egna bostaden och är 
ett komplement till nuvarande trygghetslarm. I pilotprojektet installerades individuellt 
utprovat teknikstöd i 13 lägenheter (totalt 15 vårdtagare då två gifta par ingick i 
projektet). Medelåldern hos vårdtagarna var vid projektets start 86 år med en spridning 
mellan 75 och 96 år.  

 

Huvudfunktionerna i teknikstödet är belysningsstyrning, inaktivitetslarm och 
elektroniska lås med enkel nyckeladministration.  

 

Belysningsstyrningen innebär att den äldre kan tända och släcka lampor på olika ställen 
i bostaden med hjälp av en enkel fjärrkontroll eller sensorer och därmed bland annat 
förhindra fallskador. Inaktivitetslarmet är ett passivt larm som via en rörelsesensor i 
hallen larmar automatiskt till Kortedalas interna trygghetsjour (Åtgärdspatrullen) om 
den äldre inte rört sig i lägenheten inom viss valfri tidsintervall. Med elektroniska lås 
kan hemvårdens personal med en enda programmerad nyckelbricka komma in i de 
lägenheter som de ska göra besök i. Hanteringen av nycklar har underlättats avsevärt, 
samtidigt som vårdtagaren givits en möjlighet att ha full kontroll över vem som släpps 
in i lägenheten. Utöver detta kan teknikstödet utökas med ett flertal olika funktioner 
som spisvakt, brandlarm, persiennstyrning, dörrkamera med mera.  

 

All installation har skett efter en individuell bedömning av behovet. Bedömningen har 
utförts av stadsdelens biståndsbedömare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller 
sjuksköterska. Val av alternativ för teknikstöd hos den enskilda vårdtagaren har skett i 
aktiv diskussion med denne. Det är viktigt att påpeka att teknikstödet bygger helt på 
frivillighet hos den enskilde och att tekniken är ett komplement till personliga besök av 
hemtjänsten, inte en ersättning för den personliga kontakten. Varje vårdtagare har alltså 
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erbjudits en unik tekniklösning utifrån dennes behov. Under pilotprojektet har 
möjlighet funnits till registrering av händelser i hemmet till verksamhetsstödet samt till 
ett anhöriggränssnitt via krypterad kommunikation över Internet. Än har ingen 
vårdtagare valt att använda anhöriggränssnittet. De delar av teknikstödet som avser 
trygghetslarm har kommunicerats med befintlig funktion för trygghetstelefon, till 
stadsdelens Åtgärdspatrull. 

 

Resultat 
Från projektets början gavs direktiv om utvärdering med PENG-modellen (Prioritering 
Efter NyttoGrunder). PENG-modellen är en väl etablerad modell för att utvärdera de 
nyttor och ekonomiska konsekvenser som projektet ger, framförallt avseende 
förvaltningsvärden. Även så kallade mjuka nyttor kan värderas. Vid projektstarten 2003 
gjorde en projektgrupp, bestående av företrädare för ledning och verksamhet, en 
beskrivning av de nyttor man förväntade sig av projektet. Nyttorna delades upp i nyttor 
för förvaltningen, för vårdtagaren respektive för samhället. Projektgruppen gjorde 
också en hindersanalys, det vill säga att eventuella hinder som kunde äventyra nyttan 
identifierades för att undvika obehagliga ekonomiska överraskningar under projektets 
gång. Under hösten 2004 gjordes en utvärdering av uppfyllda nyttor och dess 
ekonomiska konsekvenser. Nyttoutvärderingen syftade till att ligga till grund för 
fortsatt utnyttjande och utveckling, att mäta om ett genomförande av projektet skulle 
visa sig vara lönsamt för stadsdelsförvaltningarna. 

 

Nyttoeffekterna för stadsdelsförvaltningen identifierades som 
• Reducerat vårdbehov 
• Bättre utnyttjande av vårdresurser 
• Bättre utnyttjande av vårdtid 
• Bättre anpassad bemanning 
• Bättre samordning mellan hemsjukvård och hemtjänst 
• Färre insatser 
• Färre larm för jourpatrullen 
• Färre akuta insatser/onödiga insatser 
• Minskad/ingen omsorg utöver beviljad 
• Lägre sjukkostnad 
• Bättre överblick över bemanningssituationen 
• Sparad tid för administrativt arbete 
• Minskad tid för planering 
• Minskad tid för ärendehantering 
• Lägre rekryteringskostnader 
• Ökat förtroendekapital/Klara uppdraget  

 
Den främsta nyttan för vårdtagaren identifierades som  

• Ökat förtroende för hemvården 
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Nyttan för samhället identifierades som 

• Lägre vårdkostnader i sjukvården 
• Bättre beslut/beslutsunderlag 
• Ökad nytta för fastighetsbolagen 
• Färre bränder 

Resultatet av PENG-utvärderingen kan sammanfattas som att den direkta och för 
stadsdelsförvaltningen resultatpåverkande nyttan var tre gånger större än kostnaden för 
att uppnå nyttan (inkluderat grön och gul nytta i figuren nedan). Det innebär att enligt 
PENG-utvärderingen är ett genomförande av projektet i större skala lönsamt. 

 
Kontaktperson: Jeanette Rehn, projektledare. Tel: 031-365 36 14, email: 
Jeanette.rehn@kortedala.goteborg.se 
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Halmstad 

Bakgrund 
I Hallands län finns ett organiserat samarbete mellan forskning, företag och kommuner 
kallat Hälsoteknikalliansen. Hälsoteknikalliansen beskriver syftet med sin verksamhet 
så här ”Hälsoteknikalliansens vision syftar till att Sydvästsverige om tio år ska vara en 
ledande region för utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. 

Inom alliansen finns ett stort antal företag, organisationer samt forsknings- och 
utvecklingsinstitutioner belägna i sydvästra Sverige. Vår gemensamma drivkraft är att 
utveckla framgångsrika produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet.” 

I denna allians ingår även Halmstads kommun. Det speciella med Halmstads 
medverkan är att de har anställt en samordnare för kommunens deltagande i alliansen. 
Samordnarens uppgift är att hantera  

 

1. Information och samordning av projekt rörande äldreomsorg och boende 

2. Initiera samverkan och kunskapsutbyte med andra kommuner och 
organisationer 

3. Projektutveckling tillsammans med näringsliv och högskola inom området 
hälsoteknik och verksamhetsutveckling 

4. Deltagande i Hälsoteknikalliansens verksamhet och utveckling 

5. Förberedelse inför eventuellt EU-projekt 

 

I Halmstads kommun har man liksom på flera andra håll i landet, konstaterat att 
äldreomsorgens utveckling och användandet av hälsotekniska produkter och tjänster är 
en strategiskt viktig framtidsfråga för kommunen.  

I utredningen ”Äldreomsorgen i Halmstads kommun” (2004) framkommer vikten av att 
tillvarata ny teknik inom äldreomsorgen. Tekniken kan bidra till att skapa trygghet, 
tillgänglighet och hög kvalitet för den enskilde och underlätta för anhöriga och 
personal. Det finns stora möjligheter för den enskilde att med hjälp av ny teknik i 
framtiden klara det dagliga livet i bostaden och närmiljön bättre.  

Det finns många framtida problemområden som behöver hanteras och kommunen 
frågar sig: ”Hur skall vi möta de ökade önskemålen om vård i det egna hemmet? Hur 
kan vi då garantera en god arbetsmiljö i hemvården? Kommer människor vilja arbeta i 
hemvården i framtiden? Kommer vi ha råd att ta hand om alla äldre tillräckligt bra i 
framtiden? Hur kan vi minska kostnaderna men ändå öka den upplevda kvaliteten i 
äldreomsorgen?” 
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Elektroniska nycklar 
Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun är en aktiv deltagare i 
Hälsoteknikalliansen. 

Via alliansen och dess medlemsföretag hoppas Hemvårdsförvaltningen få fram 
lösningar på problem som ledning och personal identifierar i sin verksamhet. 

Ett speciellt projekt har varit att utveckla ett lås som kan användas av hemtjänsten. 
Hemtjänsten eller hemvården hanterar stora mängder nycklar vilket innebär både risker 
och problem. Nycklarna måste förvaras på ett säkert sätt och varje användning av en 
nyckel till en vårdtagare måste kvitteras. Trots detta kan ingen säkert veta att inte 
nycklar kopieras den tid de är utanför nyckelskåp. Detta innebär en risk både för 
personalen och för vårdtagaren. Det största problemet enligt projektet är dock att det 
går åt mycket tid för att hantera nycklar. Man anger att uppåt 10 % av arbetstiden går åt 
till att hämta och lämna nycklar.  

En lösning som flera varit inne på är att använda sig av elektroniska lås med 
kontrollerade accessrättigheter för den som är betrodd att öppna dörren hos en 
vårdtagare. I Halmstad har man använt sig av en mobiltelefon som nyckelmedium. 
Projektet har varit framgångsrikt och man har knoppat av ett företag kring produkten, 
Phoniro AB. 

Låset bygger på att det kan öppnas av en bluetooth-försedd mobiltelefon. Systemet 
bygger på att en enhet sätts på insidan av lägenhetsdörren och som utnyttjar det 
mekaniska vredet på låset. (Finns inget vred kan inte lösningen tillämpas.) Genom att 
knacka på ett särskilt sätt på dörren aktiveras låset som känner av om det finns någon 
behörig mobiltelefon i närheten. Om en sådan telefon nås öppnas låset. Telefonen har 
en lokal överföring via bluetooth till låset. En passageloggning sker vid öppning och 
när vårdaren lämnar lägenheten. Loggen kan senare vid behov hämtas hem av 
hemvården via en dator i hemtjänstens lokal. Styrkan med lösningen är att det är enkelt 
att installera och enkel att använda. All säkerhet ställs in i mobiltelefonen och man kan 
exempelvis bestämma att användaren måste slå sin PIN-kod en gång i timmen för att 
mobilnyckeln ska vara aktiv. Tappar man mobiltelefonen kan man genom ett SMS till 
telefonen direkt stänga av nyckelfunktionen.  

Det går även att dela ut tillfälliga nycklar till personalen. Vid ett larm kan en tillfällig 
access ges som gör att personal som befinner sig närmast den som larmat kan rycka ut 
och hjälpa till, även om det var någon som normalt inte tillhörde den personalens 
omvårdnadsgrupp. 

All inställning av mobilnyckelns funktioner görs via en dator som är placerad på den 
expedition dit personalen regelbundet går. När de kommer in och befinner sig i 
närheten av datorns bluetooth-räckvidd sker en uppdatering automatiskt om det behövs. 
Via den kommunikationen kan också loggar hämtas in som visar var mobilnyckeln har 
varit och hur länge den var på varje ställe den använts på. 

Personalen är mycket nöjd med systemet som både förenklar accesserna och samtidigt 
ger dem tillgång till en mobiltelefon vilket tidigare aldrig ingått i deras arbetsutrustning. 
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I början tyckte flera att det verkade lite svårt med tekniken men det har gått över och nu 
är man glad över att man spar tid och besvär med systemet.  

Ett problem återstår att lösa innan systemet ger alla de fördelar det har potential att ge; 
det behövs ett sätt att ta sig in i bostadsfastigheternas portar genom att använda 
mobilnyckeln. Utan en sådan möjlighet krävs det att personalen ändå måste släpa med 
sig nycklar till alla de hus de ska in i. Även det problemet har Phoniro en lösning på 
som man kommer att prova. 

En utvärdering av systemet kommer att göras under oktober i år (2006) där även nyttan 
kommer att bedömas med hjälp av PENG-metoden. 

 

Medicinpåminnare 
Ett annat projekt som har utvecklats i Halmstad som deltar i alliansen är MedicPen. 
MedicPen är utvecklad för att vara ett enkelt och säkert sätt att förvara och dispensera 
tabletter. Den är helt datoriserad och har därför bland annat funktioner som 
utmatningsminne, vibrationsmodul, digitalt ur och alarm. Den har utvecklats i nära 
samarbete med sjukvård, äldreomsorg och olika patientorganisationer. Produkten är ett 
exempel på ett tekniskt fristående hjälpmedel som fungerar som ett minnesstöd (se 
ovan). Det är mobilt och används både i och utanför bostaden.  

 
Kontaktperson: Anne-Christine Hertz, koordinator för kommunen. Tel: 035-13 23 14, 
email: anne-christine.hertz@halmstad.se 
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Norrköping  Hälsans nya verktyg 

Bakgrund 
Hälsans nya verktyg är en ideell förening i Östergötland som har till syfte att verka för 
tillväxt i regionen inom följande områden:  
 

• Distribuerad vård. 
• Egenvård. 
• Sport och idrott. 
• Personlig hälsa. 

    

I förenings styrelse sitter representanter för Linköpings universitet, Linköpings 
kommun, Norrköpings kommun, Landstinget i Östergötland, Acreo, Apoteket med 
flera. Föreningen har ett 70-tal medlemmar i form av företag i regionen. 

Föreningen tar sin utgångspunkt i att det enligt finns en potentiellt stor marknad för 
lösningar för vård utanför sjukhus och institutioner. Ekonomi är enligt föreningen en 
stark drivkraft för en sådan utveckling av varor och tjänster inom det här området.  

Man bedömer att det finns mycket pengar att spara och goda möjligheter till höjd 
livskvalitet för boende, vårdtagare och anhöriga samt bättre arbetsvillkor för berörd 
personal.  

Genom att främja tillväxt på detta viktiga område vill Hälsans nya verktyg bidra med 
en tydlig samhällsnytta på två sätt. Dels genom den direkta nytta som de nya 
produkterna ger. Dels också genom att skapa nya arbetstillfällen och på det sättet 
motverka ohälsorelaterad arbetslöshet.  

Ett av projekten som drivs inom ramen för Hälsans nya verktyg är Hälsans nya hem. 
Projektet initierades av ett antal medlemsföretag som tillsammans med Hyresbostäder i 
Norrköping ville bearbeta frågan hur boendemiljön skall anpassas till morgondagens 
äldre. Utifrån detta formades projektdefinitionen.  

Syfte 
Projektet skall etablera det utvalda bostadsområdet Ljura i Norrköping som en test- och 
utvecklingsmiljö för att testa varor och tjänste som ska kunna öka kvarboende. Området 
har valts för att en andel av målgruppen 65 år och äldre finns just i det området. 
Hyresbostäder som äger husen i området håller också på att rusta upp området och 
installerar bredband och andra funktioner som ska kunna underlätta ett kvarboende. I 
området finns också en hemtjänst som arbetar väldigt fokuserat med målgruppen vad 
gäller kvarboende. I området finns även tillgång till sådan service som apotek och 
liknande som har betydelse för äldre. Det finns en aktiv Hyresgäst- och Boförening i 
området vilket underlättar kommunikationen med de boende i området när det gäller att 
införa nya tjänster. 

Enligt projektets planer skall det bädda för en robust och verklighetsnära utveckling av 
nya produkter inför en bredare användning och marknadsintroduktion. Projektet skall 
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verka för att uppnå positiva hälsoeffekter hos målgruppen, besparingar för kommun och 
landsting samt hållbar tillväxt för näringslivsintressenterna i projektet.    

Mål  
Projektet Hälsans nya hems mål är att ta fram ett utbud av varor och tjänster för 
implementering i testbädden. Varorna och tjänsterna ska innebära olika lösningar för att 
öka möjligheterna att självständigt kunna bo kvar hemma.  

En av målsättningarna med projektet är att det skall finnas fördelar med att bo i Ljura, 
genom att kvaliteten och tryggheten är högre. Detta förväntas leda till ökat kvarboende 
i området.  

Effektmål 
Effektmålet skall vara tryggare miljö för de boende, högre grad av kvarboende samt 
effektivare lösningar för berörda vårdformer.    

Lösningar 
Under projektets inledande skede har en lista på möjliga leverantörer tagits fram och 
under den första projektfasen som sträcker sig från maj 2006 till april 2007 är målet att 
inleda utvecklingsrelaterade tester av 15 nya varor och tjänster i 50 lägenheter. Av 
dessa skall minst fem vara icke IT-baserade.  

En av dessa tjänster är en ICT-plattform med ett TV-gränssnitt. Det kommer att göra 
det möjligt för andra ICT-baserade tjänster att erbjudas målgruppen. Olika 
myndighetstjänster kommer också att kunna erbjudas via denna plattform; exempelvis 
tjänster från Försäkringskassan och Apoteket. Andra tjänster och produkter som man 
arbetar med är bland annat ett golv som minskar risken för att skada sig allvarligt vid 
fall som kommer att läggas in i köken, ett elektroniskt nyckelsystem för att underlätta 
hemtjänstens arbete med nycklar. Nyckellösningen tas fram av ett av medlemsföretagen 
och baseras på biometri. 

Inom projektet kommer även logistikproblem att studeras för att skaffa underlag inför 
de förändringar som kommer att föra över en del av sjukvårdens uppgifter på 
kommunerna. Man kommer att med hjälp av produkten Movipen registrera allt arbete 
som har med insulingivning och måltidsplanering att göra. 

Avgränsningar  
Projektet avgränsar sig primärt till de företag knutna till Hälsans nya verktyg som har 
möjlighet att ingå i projektet. Geografiskt avgränsas projektet till Hyresbostäders 
flerfamiljshus i Ljura i Norrköping.   

Målgruppen användare består av såväl boende som anhöriga och personal. Här syftar de 
boende företrädesvis på personer 65 år och äldre som vill bo kvar i det egna boendet i 
Ljura, samt andra personer med behov av vård i hemmet. 
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Resultat 
Projektet har under september avslutat sin etableringsfas och har påbörjat sin första 
projektfas. Projektet kommer att leverera sina första tester och resultat under december 
år 2006.  

 

Kontaktperson: Karin Gustavsson projektledare, Tel: 0142-83 891, 
email: karin.gustavsson@halsansnyaverkt   
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Borås ACTION 

Bakgrund 
ACTION är resultatet av ett treårigt EU-projekt (1997-2000) med fem europeiska 
partners (England, Nordirland, Irland, Portugal och Sverige) och ett tvåårigt svenskt 
forskningsprojekt (2000-2002). Högskolan i Borås har varit koordinator för projekten 
och svenska partners har varit Borås Stad och Marks kommun samt Västra 
Götalandsregionen. I samverkan med TeliaSonera har forsknings- och 
utvecklingsresultaten omsatts i en tjänst som nu erbjuds Sveriges kommuner. 

Högskolan i Borås har efter EU-projektet som enda land som deltog i EU-projektet 
vidaretvecklat 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, Linköping beslutat sig för att prova 
tjänsten ACTION.  

ACTION-modellen bygger på IT-stöd i hemmet, och ger ökade möjligheter för äldre 
och funktionshindrade att bo kvar hemma under trygga förhållanden, samtidigt som det 
ger bättre förutsättningar för social gemenskap och mindre risk för isolering. 

ACTION är en förkortning av Assisting Carers using Telematics Interventions to meet 
Older persons’ Needs. Målet med ACTION är att bidra till ökad autonomi, oberoende 
och kvalitet i det dagliga livet för äldre och deras anhörigvårdare. Med hjälp av tjänsten 
kan äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga få information, 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. Forskning 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 
(Höglund, 2003). Hittills har ACTION-tjänsten nästan uteslutande använts av personer 
över 65 år. Högskolan i Borås arbetar ständigt med förbättringar och anpassningar av 
tjänsten.  

ACTION-tjänsten 
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 
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ACTION-applikationen 
ACTION-applikationen består av 12 olika informations- och utbildningsprogram om 
vård och omsorg och bildtelefon. Dessa program har utvecklats tillsammans med 
anhörigvårdare och baserar sig på deras önskemål och erfarenheter samt aktuell 
forskning inom området. Vård- och omsorgspersonal har kvalitetssäkrat programmen 
och de uppdateras kontinuerligt av ett forskningsteam vid Högskolan i Borås. 
Programmen består av text med illustrationer i form av teckningar, foto och korta 
videofilmer. 

Det finns program till exempel inom följande områden:  
• Mat och dryck 
• Förflyttning 
• Trycksår 
• Vård vid inkontinens 
• Vård vid stroke 
• Vård vid demens 
• Vård i livets slut 
• Samhällsguide som innehåller generell information som varje kommun 

kompletterar med viktig lokal information. 

Bildtelefonen är integrerad med programmen och har ett mycket användarvänligt 
gränssnitt som utvecklats tillsammans med användarna. Med hjälp av bildtelefonen kan 
användarna se varandra när de talas vid. Bildtelefonen bidrar till att öka 
kommunikationen med andra familjer. Den bidrar också till att underlätta utvecklingen 
av de informella supportnätverken mellan familjerna. Genom bildtelefonen kan 
familjerna lätt komma i kontakt med personalen 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. 

ACTION-central 
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. Personalen vid ACTION-
centralen utbildas och certifieras via Högskolan i Borås. Efter genomförd utbildning 
ska personalen vid ACTION-centralen svara för information, utbildning och stöd till de 
funktionshindrade och deras anhörigvårdare. De ansvarar också för kontinuerlig 
uppföljning av anhörigvårdarnas behov och situation. Personalen vid ACTION 
centralen har som uppgift att: 
 
•       medverka i att informera nya användare. 
• introducera och utbilda nya användare i användningen av ACTION. 
• kontinuerligt stödja och vägleda de funktionshindrade och deras anhörigvår- 
            dare. 
• medverka till att skapa och underhålla sociala supportnätverk mellan de med-    
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            verkande familjerna.   
• kontinuerligt följa upp de funktionshindrade och anhörigvårdarnas behov,   
            situation och resultat av insatta åtgärder. 

 

ACTION-stationen som varje hushåll får består av en persondator och 
bildtelefonutrustning med kommunikation och säkerhetslösning. Datorn 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 mail- brevlåda och tillgång till Internet ingår i tjänsten liksom ett 
enklare ordbehandlingsprogram.  Datorn har också brandvägg och virusskydd för att 
förhindra intrång samt har utrustning för att erhålla en säker och stabil kommunikation.  

Installation och teknisk support 
Installationen utförs av en av Telia Sonera kontrakterad distributör. Vid tekniska 
problem har ACTION-centralen tillgång till support från Telia Soneras helpdesk-tjänst.  

Forskning och vidareutveckling 
ACTION-tjänsten utvecklas kontinuerligt i takt med nya forskningsresultat och 
synpunkter från användarna och deras anhörigvårdare samt vård- och omsorgspersonal 
som framkommer under användandet av ACTION. Forskning och utveckling av 
tjänsten sker fortlöpande vid ett forskningsbolag knutet till Högskolan i Borås. Detta 
projekt kommer att följa de resultat och utvecklingsmöjligheter som redovisas därifrån. 

Resultat 
ACTION-tjänsten utvärderades under EU-projektet av 39 familjer i de fem deltagande 
länderna. Efter ytterligare forskning och utveckling har tjänsten ånyo utvärderats av 34 
familjer i Borås Stad och Marks kommun, under det svenska ACTION-projektet. 
Resultaten var då så positiva att tjänsten nu är införd som en del av det reguljära äldre- 
och anhörigstödet i dessa kommuner. I Borås stad och i Marks kommun har 
målgruppen varit äldre personer över 65 år. Utvärderingsresultaten kan enligt 
Magnusson (2005) sammanfattas enligt följande:  

• Anhörigvårdare och äldre är beredda att använda IT om det är lätt att använda, lätt att lära, lätt 
att förstå och är till direkt nytta för dem.  

• Genom tillgång till ACTION ökade flertalet av anhörigvårdarna sin kompetens, tillfredsställelse 
och upplevelse av trygghet. 

• De informella stödnätverk som skapades mellan familjerna bidrog till att familjerna blev mindre 
isolerade. 

• ACTION hjälpte till att öka den sociala delaktigheten hos flera av de som deltog i 
forskningsstudierna.  

• ACTION har potential att i de flesta fall bidra till ökad livskvalitet för äldre och deras 
anhörigvårdare samtidigt som det bidrar till kostnadsbesparingar för kommunerna. Den 
genomsnittliga besparingen var beräknad till 96 000 kronor per familj och år. 

• För att få optimal nytta av ACTION bör tjänsten introduceras tidigt i vårdarprocessen. 

 35(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 

• Vård- och omsorgspersonalen i ACTION-centralerna rapporterade en ökad 
arbetstillfredsställelse och en ökad tillfredsställelse hos de äldre och deras anhörigvårdare. 
Däremot var personal som arbetade i de traditionella vårdinrättningarna för äldre rädda att de 
skulle kunna komma att ersättas av ny teknologi och värderade direkt mänsklig kontakt högre. 

 

Kontaktperson; Lennart Magnusson, Borås högskola. Tel: 033-4354796, email: 
lennart.magnusson@hb.se  
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Huddinge, Tentaculus 

Bakgrund 
I Huddinge kommun kommer man i ett forskningsprojekt att testa ett stöd för personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet kallas Kognitivt stöd i bostaden – 
äldreboende i Huddinge 2006-2007. 

Projektet genomförs samtidigt som en satsning på att höja kompetensen på ett antal 
medarbetare i kommunen. Ett par medarbetare från Huddinge kommuns 
äldreomsorgsförvaltning kommer att arbeta med att utvärdera Tentaculus och att skriva 
var sin avhandling. Projektet i Huddinge kommuns vetenskapliga del lav projektet 
handleds av forskare från Centrum för Teknik i Vården, projektet Värdig Vård (KTH 
och KI). Projektet kommer att påbörja sina installationer under hösten 2006 och 
därefter pågår projektet under två års tid. 

I ett 20-tal lägenheter i kommunen ska Tentaculus utrustning installeras. 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. 

Målsättningen  
Målsättningen 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 stödinsatserna 
och stödsystemet över tid efter behov, 

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

Metod 
Tentaculus är ett hjälpmedel för denna målgrupp. När en arbetsterapeut eller någon 
annan paramedicinare gjort en bedömning av vilket stöd personen har nytta av byggs ett 
instruktionsschema upp i Tentaculus 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 exempel säga ”det är natt du ska sova nu”. Den som 

 37(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 
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. 

Systemet bygger på att ett program i en dator samlar in signaler från ett antal relativt 
enkla sensorer och med hjälp av dessa signaler utförs de uppgifter som har lagts in i 
styrningen av programmet. Alla information görs trådlöst mellan sensorer och 
centralenhet. Det gör installationen enkel att genomföra och det förenklar också vid en 
eventuell demontering. Endast där det krävs effekt för att driva lampor används 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 tråddragning men den är mycket lokal och därmed 
begränsad. 

Installation och support 
Installation utförs av teknikinstallatörer som också ser till att utrustningen fungerar när 
den är installerad på plats hos den boende. Teknisk support lämnas av Tentaculus och 
deras teknikinstallatör. Support av programmets funktionalitet ska utföras av 
omvårdnadspersonalen enligt projektets uppläggning. 

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 framgångsrikt i sin primära målsättning att ge stöd åt 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar, att ta fram en manual för personal som 
kommer att arbeta med system för datoriserade minnesstöd. Därtill kommer den 
kompetenshöjning som projektet ger forskningspersonalen från kommunen. 

 
Kontaktpersoner: Tore Larsson, professor KTH. Tel: 08-790 48 21, email: 
tore.larsson@syd.kth.se, Lena Borell professor KI. Tel: 08-524 838 10, email: 
Lena.Borell@ki.se 
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Uddevalla, Grensebroen Arena 

Bakgrund 
I Uddevalla bedrivs ett initiativ som syftar till brukarstyrd utveckling av teknik för vård 
och omsorg. Projektet har ett tydligt fokus på att utveckla teknik som löser verkliga 
problem, och har en kompetens att lotsa projekt från idé till verklighet genom att ta ett 
tydligt helhetsgrepp på hela utvecklingsprocessen. Projektet drivs i regionen Østfold-
Fyrbodal och är ett samarbete mellan svenska och norska intressenter. 

Initiativet är ett pågående arbete men konstruerat så att de nyttor som successivt skapas 
redan från start kommer aktörerna tillgodo. Verksamheten finansieras av Kommunerna 
i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Chalmers, 
Högskolan Väst (HTU), Høgskolen i Østfold, Sarpsborgs Kommune, Helseregion Øst, 
Interreg IIIA Sverige - Norge, EU:s regionala utvecklingsfond, IR - midler från norska 
staten, samt privat näringsliv. 

Ett av de områden man arbetar inom är kvarboende. ”Ett år till hemma” ingår som ett 
delprojekt i Grensebroen. Många människor försätts, enligt Grensebroen, idag i ett 
vårdbehov tidigare än nödvändigt. Målet är att ge dem som så önskar möjlighet till ett 
längre hemmaboende samtidigt som vården avlastas. En stor utmaning ligger i att ta 
fram lösningar med ett tydligt användargränssnitt, hög säkerhetsnivå och teknisk 
stabilitet.  

Målgrupp 
• Näringsliv och idéägare, med tyngdpunkt på små och medelstora företag 
• Universitet och högskolor 
• Kommunal och regional verksamhet i berörda kommuner 

Metod 
Grensebroen har en vision som man arbetar efter. Den innebär att verksamheten indelas 
i tre delverksamheter under det man kallar Grensebroen Arena som är den övergripande 
organisationen.  

Den första delverksamheten kallas Grensehuset. Där träffar idégivare med 
vårdbakgrund personer med teknikkompetens och tillsammans försöker man ta fram 
användbara brukarstyrda produkter som går att sälja. Enligt Grensebroen är få idégivare 
medvetna om att framgången med en ny produkt hänger till 70-80 % på 
marknadsföring. Den delen tenderar idégivaren att glömma eller bortse ifrån. Att en 
produkt som tas fram har förutsättningar att kunna säljas är därför en viktig 
förutsättning för att gå vidare.  

Grensehuset vill också vara ett kompetenscentrum och kunna samla upp och förmedla 
idéer kring identifierade behov baserade på verksamhetsinsikt. Man vill också skapa en 
miljö som håller samman aktörerna och hela utvecklingsprocessen. 

Nästa delverksamhet är Testverksamhet. För detta tänker Grensebroen använda 
verkliga miljöer ute i kommunerna inom hemmiljö, äldreboenden, servicehem, 
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sjukhem, vårdcentraler och sjukhus. Testresultaten av produktanvändning 
återrapporteras till verksamheten. Testverksamheten har till syfte att stödja hela 
utvecklingsprocessen och kunna ge stöd vid utvärdering av produktkoncept. 
Kvalitetssäkring av fälttest görs av Högskolan Väst och Chalmers som samverkar i ett 
separat finansierat projekt kring utarbetandet av en tillförlitlig och vetenskapligt 
förankrad metodik för planering, genomförande och återrapportering vid utvärdering av 
produkter och produktkoncept för vård och omsorg. 

Slutligen ingår som en delverksamhet FoUrum ett rum för forskning och utveckling för 
teknikföretag, byggare, arkitekter, vårdgivare och funktionshindrade m fl. Genom att 
kombinera kunskapen hos ovan nämnda grupper vill Grensebroen visa att man kan 
skapa en boendemiljö som är funktionell, vacker och bekväm samt som ökar tryggheten 
och värnar om oberoendet för människor med särskilda behov. Man vill visa på 
möjligheten att använda teknik för att höja livskvaliteten utan att detta stör eller förfular 
boendemiljön.  

Den övergripande organisationen Grensebroen Arena har till syfte att: 
• Att utgöra, A - One - Stop - Shop, en första kontakt och förmedlare av kunskap och 
  kompetens för aktörer inom verksamhetsområdet. 
• Att verka för den långsiktiga visionen ur ett helhetsperspektiv, hitta synergieffekter 
  och fungera som ett sammanhållande nav för verksamheterna. 
• Att verka för en sammanhållen profil och nationellt/internationellt marknadsföra 
  Grensebroen Arena och regionen. 
 

Resultat 
Inom Grensebroen har en säng tagits fram som bland annat kan användas till att skicka 
larm eller varna om en person går upp ur sängen nattetid. Sängen väger den som ligger i 
sängen och när personen börjar röra sig för att stiga upp sker en viktförändring i sängen 
som registreras och kan användas för att larma eller för att styra lampor etc. 
 
 
Kontaktperson Maria Zandfeld, Tel: 0522-13 801, 
email: maria.zandfeld@grensebroen    
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Hudiksvall OLD@HOME 

Bakgrund 
Projektet har tagit avstamp i det faktum att en åldrande befolkning, ökad mobilitet och 
en ökad brist på personal kräver nya modeller för att informationshantering och 
kommunikation för att kunna garantera en hög kvalitet i omvårdnad och hemsjukvård. 
Ett stort antal aktörer behöver få tillgång till aktuell information vid rätt tillfälle.  

Hemvård utförs av ett team bestående av olika vårdprofessioner såsom medicinsk 
personal, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och hemtjänstpersonal. 
Trots att de arbetar i en mobil situation saknar de oftast moderna mobila IT-verktyg för 
sin dokumentation och kommunikation mellan varandra. Dokumentationen görs oftast 
på den stationära arbetsplatsen i dator eller på papper. I de fall personalen använder 
datorer för sin dokumentation sker det i olika system som normalt inte är kompatibla 
mellan varandra i de olika yrkesgrupperna. 

Projektet OLD@HOME – Tekniskt stöd till mobil närvård – arbetade med utveckling 
och utvärdering av situationsanpassade mobila IT-system inom vård och omsorg av 
äldre (Koch et al, 2005). 

Projektet påbörjades år 2002 och avslutades tre år senare år 2005 och drevs av Uppsala 
universitet i Hudiksvall med stöd från bland andra Vinnova. 

Syfte 
Syftet med projektet var att ge ett digitalt stöd till en obruten vårdkedja mellan 
primärvårdens distriktssköterskor, patientansvarig läkare, kommunens hemtjänst och 
hemsjukvårdspersonal. För att uppnå detta mål har projektet utvecklat en Virtuell 
PatientJournal (VPJ).  

I en öppen plattform har tjänster integrerats som:  
• stödjer personalens arbetsmetoder,  
• ökar samverkan mellan vårdpersonal, vårdtagare och anhöriga,  
• ger ökad tillgänglighet till vård och omsorg,  
• är användarvänliga, och   
• sätter patienten i centrum.  

 

Metod 
Projektet arbetade genom aktionsforskning och med användarorienterad design med 
hjälp av verkliga användare. Arbetet genomfördes med interdisciplinära arbetsgrupper 
från olika områden till exempel experter på hälsa, medicinsk information, användbarhet 
och forskare från relevanta områden. 

Projektet genomfördes med 40 patienter som bodde i ett speciellt omvårdnadsdistrikt i 
Hudiksvall. Deras respektive hemtjänstpersonal och ett antal anhöriga deltog i projektet 
från början. De flesta patienterna hade hemtjänsthjälp varje dag. Distriktssköterskan 
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gjorde hembesök dagligen, en gång i veckan eller mindre beroende på patientens 
hälsotillstånd.  

Användandet av datorer i dokumentationsarbetet varierade betydligt. Ingen av 
hemtjänstpersonalen använde dator för sin dokumentation utan skrev enbart på papper. 
Distriktssköterskan använde dator när denne var på sitt kontor. Ingen använde mobil 
dokumentation. 

Resultat 
Genom sitt holistiska synsätt på arbetsprocessen runt en patient har man kunnat 
beskriva arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och kommunikationsflödena runt patientens 
vård i hemmet. Projektet visade att det finns ett behov av att fylla ett informationsgap 
mellan olika vårdgivare. Det behövs delad information, delad vårdplanering, delade 
medicinlistor och dessutom sätt att enkelt kommunicera mellan varandra. 

För att fylla detta gap skapades den virtuella patientjournalen (VPJ). Man har arbetat 
med att skapa ett mobilt system som kan förse de olika yrkeskategorierna med rätt 
information på fältet genom att använda dels en central server, dels personliga verktyg i 
form av en handburen dator (PDA) eller TabletPC. 

Vid utvärderingen av projektet och de verktyg som projektet har tagit fram visar det att 
en majoritet av användarna är nöjda med systemet. 

Idag ligger projektet nere i Hudiksvall11 i avvaktan på att planeringsverktyg som passar 
systemet och de övriga delarna av kommunens datoriserade verksamhet kan hittas. Man 
vill hitta ett planeringsverktyg som  

• Kan hantera schemaläggning av personal utifrån kompetens och geografisk 
placering av vårdtagarna för att erhålla effektivt personalutnyttjande både vad 
gäller kompetens i förhållande till vårdtagarens behov och till logistik. 

• Kan hantera kvalitetsaspekter. Det innebär ett system som kan dokumentera när 
en vårdtagare fått hjälp, av vem och vad som har gjorts. 

 I Hudiksvalls kommun har man ännu inte hittat ett sådant planeringsverktyg som kan 
förena alla de krav som kommunen ställer. Inom kommunen är man dock angelägen om 
att få komma igång med att använda resultaten från old@home eftersom de var så goda 
och hade så god effekt på personalens arbete. 

 
Kontaktperson: Sabine Koch, projektledare för old@home Tel: 018-471 28 58 e-
post: sabine.koch@ehealth.uu . 

50                                                

Hudiksvalls kommun: Inger Myrsten Tel: 0650-194 86, e-post: 
inger.myrsten@hudiksvall.se 

 
11 Intervju med Inger Myrsten, Hudiksvalls kommun den 2006-09-14 
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Vallgossen (Smart Hem) 

Bakgrund 
Vallgossen är ett bostadshus på Kungsholmen i Stockholms innerstad som består av 
126 bostadsrättslägenheter. Det är relativt omtalat just för sin Smarta Hem-teknik. 
Huset är byggt av JM som hade ett samarbete med Danderyds sjukhus kring två av 
lägenheterna där teknik provades för att hjälpa personer med förvärvade hjärnskador att 
bo självständigt efter att ha behandlats på sjukhuset. Inflyttningen skedde 2001. 
Följande beskrivning av husets utrustning är hämtade från lic-avhandlingen vid KTH 
Smarta hem –köpmotiv och nytta (Sandström, 2003). 

Tekniken eller IT-utrustningen som installerades i lägenheterna var indelad i tre olika 
nivåer. Nivå 1 utgjordes av standardinstallationen som återfanns i samtliga lägenheter. 
Nivå 2 hade ytterligare tre funktioner och nivå 3 utgjordes av de två lägenheterna 
utrustade med stöd för kvarboende. Utrustningen i de tre nivåerna var följande. 

Nivå 1. 
• Hemmanätverk för hushållsnära tjänster och kommunikation via företaget E2-

home (Ericsson och Electrolux). Tjänsterna var (Botjänsteföreningen): 
o Individuell energimätning av el, gas och kall- och varmvatten med 

grafisk presentation och möjlighet att jämföra den egna förbrukningen 
med snittförbrukningen i fastigheten,  

o Inbrotts-, brand- och läckagelarm. Larmsignalen kan vidarebefordras till 
SOS eller som ett SMS till den egna mobilen eller som ett e-mail,  

o Bortalås: Detta är ett extra lås i ytterdörren som när det låses stänger av 
inkommande vatten, slår på inbrottslarmet och reducerar ventilationen. 
Det omvända sker när den boende kommer hem,  

o Automatisk hallampa som tänds när den boende kommer hem,  
o Bokningssystem av tvättstugan, gästrum, föreningslokal och bastu. När 

tvättmaskinen är klar i tvättstugan skickas en signal till lägenheten att 
tvätten är klar,  

o E-notes - en elektronisk variant av post-it lappar,  
o Gemensam familjekalender,  
o Listan - en funktion där den boende kan skriva in t.ex. sin inköpslista 

och SMS denna lista till sig själv eller någon annan i familjen när det är 
dags att handla,  

o Väderprognos,  
o E-mail.  

• Laptop-dator 
• Bredband 
• Kombinerade uttag för data och telefon 
• Elektroniska nycklar 

 

 43(50) 



Stefan Lundberg 
KTH Syd 
2006 
Nivå 2 

• Porttelefon med bildskärm 
• Leveransboxar 
• Integrerat ledningsnät för högtalare 

 

Nivå 3 (för kvarboende) 

• Takbelysningen, persienner, vissa eluttag kan styras med fjärrkontroll 
• Tamburdörrens lås kan styras med fjärrkontroll 
• ”God natt”-knapp. Den boende kan sätta lägenheten i ett nattläge vilket innebär 

att all takbelysning släcks, gas till spisen stängs av, kaffebryggarens eluttag 
stängs av, ledljusfunktion aktiveras, om balkong- eller lägenhetsdörr står öppen 
varnas den boende med ett röstmeddelande. 

• Ledljussensor vid sängen tänder ett ledljus i sovrum och hall eller vardagsrum 
när någon stiger ur sängen under natten. Ledljuset tänds även vid brandlarm. 

• Tvättställsblandaren i badrummet styrs av en fotocell vilket gör att vatten börjar 
rinna när man håller fram händerna. 

• Trygghetslarm 
• Under madrassen i sängen finns en vibrator som aktiveras vid olika typer av 

larm. 
• Fotosvarare. Det är en kombinerad telefon och nummerpresentatör som har en 

tavla med foton på personer som vanligtvis ringer till den boende. När någon 
ringer till den boende tänds en lampa bakom fotot och har samtalet missats 
blinkar istället lampan bakom fotot av den som ringde. För att ringa behöver 
den boende bara trycka på bilden av den som ska ringas upp.  

 

De två lägenheterna utrustade enligt nivå 3 disponerades av Danderyds sjukhus under 
två år. Under de två åren bodde sammanlagt åtta hushåll i lägenheterna under en 
tidsperiod av fyra till sex månader. De flesta av de funktioner som ingick i nivå 3-
lägenheterna ingår fortfarande i olika försök som pågår runt om i landet. Däremot har 
utrustningen för kvarboende i dessa två lägenheter i Vallgossen demonterats enligt 
plan. 

Resultat 
De boende i Vallgossen blev intervjuade efter en tids användning och de fick gradera 
nyttan av de olika funktionerna (Sandström, 2003). Den rangordning de kom fram till 
var: 

• Larmsystem 
• Bokningssystem 
• Bortalås 
• Bredband 
• Elektronisk nyckel 
• Kombinerat system för data och telefon 
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Efter ytterligare år har förändringar skett. Tjänsterna i hemnätet levererades av e2-home 
via en anslutning till deras externa server. Syftet var att leverera hushållsnära tjänster 
och kommunikation via nätverket. E2-home har numera i det närmaste ingen 
verksamhet och installationerna i Vallgossen har plockats ned. Marknaden var inte 
intresserad av de Smarta-Hems-tjänster e2-home erbjöd, istället har delar av systemet i 
Vallgossen ersatts med konventionell teknik eller tagits bort helt (Boendebrev 
050705)12. 
 

Karolinska institutets forskning kring Vallgossen 
Genom sitt samarbete med Danderyds sjukhus gjordes också vetenskapliga 
utvärderingar av resultaten baserade på dem som bodde i de två speciallägenheterna. 
Forskningen visar att personer med kognitiva funktionsnedsättningar i form av 
förvärvade hjärnskador har möjlighet att använda och ha nytta av den utrustning som 
lägenheterna hade utrustats med.  

I en artikel har Bohman m.fl. beskrivit de resultat som Danderyds sjukhus fick i sina 
försök med de specialutrustade lägenheterna (Bohman et al, 2006). Resultatet visar att 
de boende har kunnat tillgodogöra sig utrustningens tjänster i bostaden och att sådan 
typ av utrustning (electronic aids to daily living -EADL) kan ha en viktig roll att spela 
för att underlätta vardagsaktiviteter för personer med kognitiva svårigheter. Det återstår 
dock en del arbete för att anpassa tekniken till människors behov och i att förbättra 
gränssnittet mellan människa och tekniska funktioner. Liknande forskning har inte 
genomförts på ett så komplett utbud av tjänster som stöder vardagslivet på något annat 
håll i landet. Utrustningen var specialgjord för detta tillfälle och finns ännu inte på den 
allmänna marknaden. 
 

Kontaktperson: Inga-Lill Bohman, Danderyds universitetssjukhus. Tel: 08-655 53 93, 
email: inga-lill.boman@ds.se 

 
12 www.vallgossen.se 
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Slutsats och diskussion 
Syftet med det här arbetet har varit att beskriva vad som pågår i landet inom området 
äldres kvarboende med stöd av tekniska system. De flesta projekt och satsningar som 
pågår eller som har genomförts har haft brukarens verkliga behov som en av de 
viktigaste förutsättningarna för de lösningar som man arbetat med. Man har velat 
undvika att ta fram lösningar som har tänkts ut på en isolerad kammare av en tekniker 
som kan ta fram i stort sett vilka system som helst. Det är inte teknologin som saknas, 
har sagts, utan sätt att foga ihop den på ett sätt som ger nytta för brukare och 
omsorgsverksamheten. Trots detta saknas det nog en del pusselbitar för att nå de mål 
som alla vill nå: en effektivare hemsjukvård och omsorg, ett självständigt liv för den 
som har funktionsnedsättningar – i synnerhet kognitiva hinder på grund av ålder eller 
sjukdom. I Hudiksvall letar kommunen efter ett planeringsverktyg som saknas för att 
kunna utnyttja resultaten i det avslutade Old@home, i Halmstad söker man fortfarande 
efter en genomförbar lösning på hur portarna till husen skall kunna öppnas av samma 
mobil de nu kan öppna äldres lägenheter med. I det förra fallet saknas ett program, i det 
senare en organisatorisk samordning av fastighetsägare, kommunförvaltning och vård. 

Brukaren eller brukarna (vårdtagaren och omsorgspersonalen) har olika behov och det 
viktiga för systemutvecklare och projektledare är att se till att dessa blir ordentligt 
genomlysta. Ett intryck från detta arbete är att de flesta börjar om från början och går 
igenom samma process som andra tidigare har genomgått. Det verkar vara svårt att 
fortsätta utvecklingsarbetet från en nivå som satts av andras erfarenheter. Delvis för att 
det kräver en del arbete att hitta det andra gjort och att sätta sig in i det samt att kunna 
överföra och inkludera den kunskapen i sin egen kunskapsbas. Det förefaller vara 
lättare att nå sådan kunskap genom att plöja sin egen väg. I längden är det ett kostsamt 
sätt att utveckla både kunskap och produkter som leder mot det gemensamma målet. I 
den här genomgången har till exempel tre olika system med elektroniska lås 
förekommit men ingen av dem har haft samarbete med den någon annan eller använt 
sig av en gemensam kravspecifikation.  

Här har inte denna frågeställning primärt eller systematiskt studerats utan är en bild 
som sakta har växt fram. Likaså har flera kommuner strategier som ska leda till att 
vården och omsorgen om de äldre ska bli bättre, och flera vill delta i försök för att 
komma en bit på väg. Flera kommuner ingår i olika nätverk, ibland i flera, som arbetar 
med utvecklingsfrågor däribland frågeställningar kring äldre och deras vård och 
omsorg. Dessa nätverk har ofta som sitt viktigaste mål att stärka den egna regionens 
företagande vilket man vill göra genom att ta fram produkter till hemvårdsområdet. Sett 
ur ett nationellt perspektiv finns ett intryck av att varje nätverk vill vara självständiga 
och särskilt gynna sin geografiska zon eller sina intresseområden. Det vore intressant 
om det kring universitet och högskolor kunde skapas regionala fokusområden som 
utvecklades till produkter i samverkan med de företag som var bäst lämpade för en 
sådan utveckling. Inte nödvändigtvis av de företag eller kommuner som befinner sig på 
orten eller i regionen.  
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Exempel på sådana nätverk är Nivo13 som har växt fram ur ett samarbete mellan 
LFTP14 och de sex olika regionala samverkansprogram15 som drivs med stöd av LFTP. 
Nivo vill stödja utvecklingen från idé till säljbara produkter på marknaden.  

Ett annat liknande exempel är Grensebroen i Uddevalla som är ett samarbete mellan 
Sverige och Norge i den gemensamma region de tillhör.  

SydSam16 som är en nätverksorganisation i södra Sverige arbetar för att få till 
samhälleligt motiverade forskningsplattformar (SMRP) där bland annat frågor om 
äldres boende och teknikstöd till självständigt boende ingår.  

Hälsoteknikalliansen i sydvästra Sverige är en annan sådan samverkande 
nätverksorganisation. Hälsoteknikalliansen är en mötesplats för företag, högskolor och 
universitet samt organisationer i som har intresse av området hälsoteknik.  

Hälsans nya verktyg är en liknande förening för nätverk i Östgötaregionen. 

I de flesta fallen vill föreningarna stimulera utvecklingen av nya produkter för att stärka 
regionens ekonomiska tillväxt genom att ta fram produkter som utgår från faktiska 
behov, utvecklas med tanke på en marknad större än den testmiljö produkten tas fram i 
och man vill skapa en miljö där detta kan ske. Nivo beskriver i ett preliminärt 
utvecklingsprogram följande ” Mycket av det relativt omfattande utvecklingsarbete som 
genomförts eller som pågår, har hittills inte varit särskilt framgångsrikt, åtminstone i 
den meningen att man inte lyckats nå ut till marknaden och till de avsedda kunderna. 
Det är uppenbart att likartade projekt drivs parallellt och utmynnar i likartade 
lösningar och produkter. Detta är i sig inte särskilt märkligt eftersom ungefär samma 
behov identifieras samtidigt på olika håll ” (Lidehäll et al, 2005). Det är en iakttagelse 
flera aktörer har gjort. Det är lätt att starta projekt men det är svårt att nå ut med 
resultaten och svårt att få till en marknad för det som utvecklas.  

De drivkrafter som finns bakom utvecklingsarbete som pågår i landet är dels att äldre är 
en växande andel av befolkningen. Dels att det finns en marknad för produkter som ger 
denna del av befolkningen trygghet, komfort, självständighet och service. En annan 
infallsvinkel är att arbetet att vårda den äldre delen av den äldre befolkningen är tungt, 
saknar status och attraherar inte unga arbetssökanden. Det finns behov av att ge yrket 
en högre grad av professionalism, bättre kunskap, bättre och moderna verktyg samt 
förbättrade rutiner och organisation.  

Universiteten är huvudsakligen inriktade mot att utveckla kunskap inom ett område och 
de har metoder och verktyg för att bygga sådan kunskap och för att bygga prototyper 
samt kravspecifikationer. Däremot är de inte alls lika bra på att transformera kunskap 
till produkter eftersom det inte ingår i deras uppdrag. Inom företagen är man både i 
behov av produkter och har verktygen för att produktifiera prototyper till användbara 
produkter och man vet hur man marknadsför varor och tjänster. Företagen måste se hur 

 
13 Nätverket för Innovationer inom vård och omsorg 
14 Landstingens Fond för Teknikupphandling och Produktutveckling 
15 PRIMERA i Västerbotten, Prefix i Gävleborg, PUMA i Jönköping, Kalmar Bioscience i Kalmar, 
THURE i Halland och 4M i Blekinge 
16 Nätverksorganisation för kommunförbund, landsting och regioner i Jönköpings, Hallands, Kronobergs, 
Skåne, Blekinge och Kalmar län 
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en produkt fyller ett behov och var i en värdekedja en produkt kan höra hemma och det 
är där deras styrka ligger. De är normalt inte lika systematiska som universiteten på att 
skapa kunskap, däremot är de mycket bra på innovation av befintliga produkter. 

Den egna bostaden är den viktigaste platsen för alla de projekt som har granskats. Det 
är däremot inte så vanligt att bostadens omvärld inkluderas i de lösningar som man 
arbetar med. Likaså utvecklas fastighetsvärlden utan en tanke på vilka behov som finns 
inom vården eller omsorgen. Även om tanken finns så är det mycket sällan 
bostadsföretagens kunskap tas till vara i utvecklingen kring omsorg och trygghet i 
bostaden. Samtidigt finns en oerhört stor kunskap om hur man får distribuerade system 
att fungera och om hur man underhåller och servar befintliga system. Likaså har 
fastighetsbranschen en lång erfarenhet av att göra upphandlingar och av att ställa krav 
uttryckt som tydliga specifikationer på leverantörer. Det vore intressant att se hur deras 
kunskap och kompetens kan tas tillvara i något projekt som har äldres kvarboende trots 
kognitiva funktionsnedsättningar som fokus. I projektet Hemma med IT förekommer 
viss samverkan med involverade fastighetsägare (man har bland annat tillsammans med 
fastighetsförvaltare identifierat ”onödor”17 som utgångspunkt för hur äldres boende 
påverkar förvaltningen) och det är det mest utvecklade och systematiska arbetet kring 
förvaltning och omvårdnad som finns i denna rapport. 

Det pågår dessutom en parallell utveckling inom fastighetsvärlden när det gäller den 
kommunikativa teknologin. Fastighetsbranschen har behov av att kunna fjärravläsa och 
i viss mån fjärrstyra flera funktioner i fastigheterna. Inom lokalfastighetssidan har man 
kommit relativt långt och utvecklingen kommer att omfatta bostadsfastigheter också. 
En förvaltare vill kunna ställa om koder i kodlås på distans, eller läsa av 
värmeförbrukningen, ventilationsinställningar och flöden, hissfunktionalitet och el- och 
vattenförbrukningen från sitt kontor. I bostäderna har äldre behov av att kunna koppla 
in sitt trygghetslarm och vara säker på att det fungerar på den telefoninstallation som 
finns. Det kan de inte vara idag. De tele- och tv-operatörer som finns att välja bland 
levererar inte längre traditionell telefoni via koppartråd till lägenheterna. Istället ansluts 
ett bredbandsnät där de boende kan koppla in sin TV, dator och telefon. Telefonen 
ansluts då via ett Internetprotokoll (ip-telefoni) och kan ännu inte hantera de 
trygghetstelefoner som finns på marknaden idag. Resultatet blir en smula absurt när 
man bygger seniorboende med sådan teknik där flertalet av de boende kommer att få en 
trygghetstelefon via biståndsbeslut. Vem ska stå för den kostnad det innebär att ändå 
dra fram koppartrådar till ett sådant hus? 

Vissa funktioner är så uppenbart gemensamma för fastighetsförvaltare och för 
omsorgen och skulle kunna ge synnergieffekter. Exempel är naturligtvis elektroniska 
lås som troligen aldrig kommer att kunna bli en succé för omsorgen så länge inte 
fastighetsägarna inför dem på bred front i sina hus. Ett hinder har varit att så kallade 
RUS-regler18 inte har godkänt elektroniska lås och därmed har ett regelverk förhindrat 
en utveckling som skulle kunna ge mycket stora fördelar för alla parter (även 
bostadsinnehavaren). Om däremot fastighetsägarna deltar i utveckling och kan 
samordna sina intressen med vården finns möjligheter att en sådan lösning kan bli 

 
17 Ett arbete som har letts av professor Ulf Keijer KTH 
18 Ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen SSF 
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verklighet. Som det är idag kan man sätta lösningar på de enskilda lägenhetsdörrarna 
men fastighetens port har man inte lika lätt att göra förändringar i. Det kräver 
fastighetsägarens medverkan och koordination med andra som idag behöver komma in 
till exempel posten. Ett projekt som ser över hela accessprocessen och som omfattar 
alla berörda parter vore välkommet.  

En annan funktion som fastighetsägaren använder sig av och som även finns behov av 
inom omsorgen är städning. Hur kan ett synnergisystem se ut som hanterar äldres 
behov av städning på samma gång som trapphusen och andra gemensamma utrymmen 
städas? Kan matleveranser och fixar-malte/frasse/etc skötas av förvaltningen. Kan 
trygghetslarm vara en del av fastighetens grundutrustning eller åtminstone en förberedd 
sådan? 

En fastighetsägare har också behov av att få veta om det pågår en avancerad medicinsk 
behandling i någon av bostäderna i beståndet. Det vore inte så lyckat om elen stängs av 
på grund av underhåll utan att man först förvissat sig om att inte dialys pågår eller att en 
coolpatient befinner sig i hemmet uppkopplad till syresättningsapparat. 

Ju mer av avancerad hemsjukvård som eller on-line system som skapas dess viktigare 
blir kopplingen till bostaden och dess infrastruktur.  

 

Fortsättning 
Avslutningsvis anges här några punkter som skulle kunna utgöra utgångspunkt för 
fortsatt arbete. 

 

• Det finns behov av att fastighetsbranschen och vårdsektorn tar fram 
gemensamma projekt kring hur deras respektive intresseområden påverkar eller 
interagerar med varandra samt hur de kan stödja varandra. 

• Hur ska kognitiva stödsystem finansieras? Finns det behov av att se över de 
finansieringsformer som finns idag eller skapa en ny för kognitiva stödsystem? 

• Det vore önskvärt med en samordning av alla de olika nätverkens satsningar för 
att fortare nå resultat. Sverige är relativt litet och behöver samordna sina 
resurser så långt det är möjligt. 

• En databas över pågående och avslutad forskning respektive pågående och 
avslutade försöksprojekt är angelägen för att på ett så enkelt sätt som möjligt 
sprida den kunskap och de erfarenheter som finns. 
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