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Sammanfattning 

Linköpings kommun beslutade 2006-01-19 att under en tvåårsperiod testa 
ACTION, ett IT-baserat system för anhörigstöd. Syftet var att genomföra ett 
projekt för att utveckla metoder för att ge ett bättre stöd åt anhörigvårdarna i 
kommunen. Linköping liksom flera andra kommuner har velat pröva hur IT-
stödet ACTION som levereras av Telia och utvecklats av Borås högskola, 
fungerar för kommunens anhöriga.  
ACTION-tjänsten består av ett programpaket som innehåller information om 
Stroke och Demens samt ett antal nyttoprogram (ordbehandling, kalkylprogram 
etc). Vidare ingår spel och underhållningsprogram, samt en bildtelefon som kan 
användas för att få kontakt med andra ACTION-användare i landet. Slutligen 
ingår Internet och e-post i paketet.  
I Linköpings försök utgjordes projektets målgrupp personer äldre än 65 år och 
med en anhörig med en diagnostiserad demens eller stroke.  
Utvärderingen har gjorts på dels 10 användare av ACTION och dels en 
kontrollgrupp bestående av 10 hushåll som fått liknande information som 
ACTION-användarna, men i skriftlig form.  
För utvärderingen har strukturerade intervjuer används. Som data för 
utvärderingen har även använts information från de så kallade brukarkort som 
kommunen lägger upp för alla dem som får tillgång till kommunens tjänster. Av 
brukarkorten framgår vad brukaren får hjälp med, i vilken omfattning hjälpen 
ges, när hjälpen först gavs och när den eventuellt upphörde. 
Den vårdades medelålder i ACTION-gruppen är drygt 80 år medan den är något 
lägre i kontroll-gruppen, knappt 79 år. Debuten för den sjukes minnesproblem 
skedde i medeltal för 4,7 år sedan i ACTION-gruppen och 5,3 år i kontroll-
gruppen. Deltagarna i projektet har medverkat olika länge. De första deltagarna i 
ACTION-gruppen kom med i slutet av 2006 medan den sista deltagaren inte 
kom med förrän under våren 2008. Under en period var antalet deltagare 11 
hushåll i respektive grupp, beroende på att något hushåll fasades ut och ett annat 
kom in och ersatte detta. 
Av utvärderingen framgår att de populäraste aktiviteterna i ACTION är 
bildtelefonin, Internet och det senare införda programmet Nyheter. På en 
betydligt lägre men på sinsemellan ungefär likvärdig intressenivå hamnar 
programmen: Vård i dagliga livet, Samhällsguiden, Forum och Om ACTION. 
Hjälpmedel och kultur och fritid samt vårdrelationer lockar däremot inte många. 
 
 
 



För några i ACTION-gruppen har medverkan i testprojektet inneburit att man 
kunnat knyta nya kontakter med andra i liknande situation som man själv. Det 
har känts skönt att höra att andra upplever besvärligheter på precis samma sätt 
som man själv gör. Någon uttryckte det till och med så här: ”Det allra bästa är 
att man kan träffa folk och att man kan prata om hur man har det. Man kan 
jämföra och tycka att jag har det bra i alla fall. Det är många som säger att - 
när jag hör er så tycker jag inte att jag har några problem”. 
I bägge grupperna har kommunens insatser ökat under testperioden. 
Utvärderingen stöder inte att ACTION ger några besparingar för kommunen. 
 
Bägge grupperna har fått frågan vad de tyckt om testperioden. Alla i ACTION-
gruppen anser att de har haft nytta och fått hjälp av ACTION. Dessutom har de 
oftast höga förväntningar man haft på att medverka i ACTION infriats. 
Hushållen är mycket nöjda med ACTION. 
Även kontroll-gruppen är mycket nöjd med sin medverkan i testet och de säger 
sig alla ha blivit hjälpta av att delta. Man har i samma utsträckning som i 
ACTION-gruppen haft höga förväntningar på att medverka. Alla säger sig ha 
fått sina förväntningar infriade. De som haft låga förväntningar har även de sagt 
att det var bättre än de väntat sig. 
Den slutsats som kan dras är att det inte i första hand är ACTION-datorn med 
dess olika funktioner som ger brukarna ökad känsla av tillfredsställelse eller 
trygghet, utan det är sannolikt intresset för den situation som anhörigvårdarna 
befinner sig i som är avgörande. En liknande slutsats drar Solna kommun utifrån 
sitt projekt när de säger att ” För vissa har just uppmärksammandet av samtalen 
kring deras situation varit viktig”.  
Det ACTION-tjänsten gör är att den skapar en organisation kring frågor som rör 
anhörigvårdarnas tunga uppgift och som sätter fokus på detta, samt låter 
anhörigvårdarna få berätta om sin situation i en krets som förstår vad det handlar 
om.  
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1. Bakgrund 

1.1 Bostaden en vårdplats 

Det råder inom vårdsektorn en allmänt utbredd uppfattning om att allt mer av 
vård och omsorg av i första hand äldre kommer att bedrivas i det egna hemmet. 
Antalet platser i det särskilda boendet har minskat betydligt; från 122 000 till   
95 000 under loppet av sju år (2000 – 2007) (Socialstyrelsen 2008)och istället 
har hemtjänsten i landet ökat i omfattning. Det är i första hand de äldre med 
riktigt stora behov av omvårdnad som idag får en plats i det särskilda boendet. I 
ett flertal studier hänvisas också till att äldre vill bo kvar hemma så länge det är 
möjligt (Duggan 2008; Crossen-Sills, Toomey et al. 2009). 
 
Vården tenderar också att flytta ut från sjukhusen, både genom att den som är 
medicinskt färdigbehandlad snabbt skickas hem, och genom att det sker en 
utveckling mot att även behandlingar kan ges i hemmet på ett sätt som inte 
förekom för bara 10 - 15 år sedan. Exempelvis ges idag kurativ vård åt 
cancerpatienter i form av cytostatikabehandling i stor utsträckning i hemmet1. 
Patienter som tidigare vårdades i slutenvård kan nu vårdas hemma trots svår 
sjukdom och besvärliga symtom2. Även eftervården utförs i större utsträckning i 
den egna bostaden istället för på sjukhus. Sjukhuset är idag bara en del i en 
kedja av olika vårdgivare. På bara fem år har till exempel antalet platser på 
geriatriska kliniker minskat med ca 5 000, från 27 000 till 22 000 i hela landet 
(Socialstyrelsen 2008). 
 
Den här utvecklingen innebär att bostaden på ett helt nytt sätt hamnar i centrum 
för omsorg och vård och att bostadens möjligheter att stödja denna utveckling 
blir av stor betydelse. Detta berör inte bara de traditionella bostädernas 
utformning och utrustning utan berör även de nya boendeformer som företag, 
föreningar och sammanslutningar av människor försöker skapa som ett 
alternativ till den pågående utvecklingen kring äldre och omsorgen om äldre. Se 
exempelvis Äldreboendedelegationens betänkande ”Bo för att leva – 
seniorbostäder och trygghetsbostäder” (Sverige. Äldreboendedelegationen 
2007). 
 
Under 1990-talet påbörjades i Sverige en avreglering av olika 
infrastrukturtjänster som innebar att tjänster som tidigare varit statliga eller 
                                           
1 Enligt Christina Riddebaeck, Solna äldrevårdscentral 
2 Rapport Östergötlands landsting 2002 
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kommunala överläts till företag och istället drevs på rent affärsmässiga grunder. 
Bakgrunden var att skapa ett effektivare resursutnyttjande, men samtidigt 
minskade tillgängligheten på dessa tjänster3. Det betyder att till exempel telefoni 
inte längre med självklarhet bärs upp av reservkraft vid ett elavbrott, vilket kan 
ha konsekvenser för hur omsorg och vård organiseras i bostaden. Problem med 
trygghetslarm som inte fungerar på IP-telefoni har också uppmärksammats vid 
flera tillfällen under senare år och innebär att någon form av utveckling kommer 
att ske på detta område. Det finns cirka 160 000 personer med trygghetslarm i 
landet och till nybyggda fastigheter levererar telekomoperatörerna idag i stort 
sett bara en enda kabel som innehåller all kommunikation, så kallad ”triple play” 
där all kommunikation är digital och samlad på samma tråd. Detta är ett 
exempel på hur frågor som ligger inom fastighetsområdet har stor betydelse för 
hur omsorg och vård kan hanteras i bostaden. 

1.2 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. 
 

 
Figur 1 Befolkningsprognos, andel i befolkningen över 65 år. 
Källa: Prof Kose, Japan 

                                           
3 Rapport Östergötlands landsting 2002, s45 
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Bakom den här utvecklingen i Sverige ligger förhållandet att sedan 1950-talet 
har nedgången i dödlighet varit mycket snabb. Det har medfört att antalet 
personer över 80 år har ökat betydligt. I jämförelse mellan år 1950 och år 2005 
har antalet personer 80 år och äldre mer än fyrdubblats. År 1950 var antalet 
personer 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 prognos4 ökar då antalet personer 80 år och äldre från  
525 000 personer till 760 000 personer under en tioårsperiod. 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, det vill säga 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. 
Förutom dessa befolkningsprognoser visar arbetsmarknadsprognoser att antalet 
personer som arbetar 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.”5  
I själva verket visar statistik över antalet boende i Särskilt boende att det idag 
finns ca 100 000 platser. Det har skett en förskjutning mellan antalet boende i 
särskilt boende och antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende. Antalet 
personer med korttidsboende har minskat mellan år 2000 och år 2006, för att 
sedan öka kraftigt år 2007, se tabell 1. Mellan åren 2000 och 2007 har antalet 
personer i särskilt boende minskat med drygt 20 %, hemtjänsttagarna ökat med 
knappt 20 % och det totala antalet personer med stöd i någon av tre formerna 
                                           
4 SCB Prognoser 2006 
5 Äldreriksdagen 2006 – underlag till seminarium, SKL, 2006 
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särskilt boende, hemtjänst respektive korttidsboende minskat med 5 % fram till 
år 2006. Därefter har utvecklingen inom hemtjänst och korttidsboende inneburit 
att nivån år 2007 i stort sett motsvarar nivån år 2000. I Linköping har antalet 
platser inom det särskilda boendet ökat något under perioden (ref kommunens 
tjänstemän). 
 
 
Tabell 1 Antalet personer 65 år och äldre i särskilt boende eller med 
hemtjänst samt korttidsboende6 
 

År   Särskilt boende   Hemtjänst   Korttidsboende Summa
2000  122 703 128 324  9 781 260 808
2002  110 902 127 983  9 082 247 967
2004  105 231 132 517  9 039 246 787
2005  100 444  134 961  8 662 244 067
2006  98 619  140 346  8 963 247 928
2007  95 232  153 723  11 018 259 973

 
 
Utvecklingen visar att det är viktigt att försöka utforma både befintliga och nya 
bostäder på ett sätt som gör det möjligt att leva ett både självständigt och bra liv 
i den egna bostaden. Att åstadkomma tillgänglighet är självfallet en oerhört 
viktig förutsättning och det berör inte bara äldre utan är ett bra exempel på 
behovet av ”design för alla”.  
 
Enligt Socialtjänstlagen ska ” Socialnämnden (---) verka för att äldre människor 
får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” (4§), vidare ska ” 
Socialnämnden (---) verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet” (5§). Det betyder att alla har rätt 
att bo kvar hemma och att få hjälp i sin bostad. Samtidigt som det leder till att 
bostaden förvandlats till en plats för rehabilitering och omsorg. I Sverige precis 
som i många andra länder har detta, tillsammans med ett växande antal äldre och 
ekonomiska begränsningar, lett till ett ökat intresse av informell omsorg eller 
anhörigvård (Glendinning 2003). De flesta anhörigvårdarna är medelålders 
kvinnor med flera olika uppgifter. Relationen till den vårdade innebär också att 
vårdinsatsens omfattning påverkas; ju högre grad av beroende till den vårdade 
desto mer vård ges. Vårdarbetet har dock ett negativt inflytande över vårdarens 
egen livskvalitet (Roca Roger, Ubeda Bonet et al. 2000). 
Detta gäller för de flesta länder i väst (Glendinning 2003) och behovet av att 
finna vägar att ge anhörigvårdarna stöd har fått mycket uppmärksamhet (Gerrish 

                                           
6 http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/aldre/index.htm 
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2008). En viktig fråga för anhörigvårdaren är att få bli involverad i den formella 
vårdens omsorg och bli bemött med respekt för det arbete som anhörigvårdaren 
utför, och för den kompetens som anhörigvårdaren besitter vad gäller den 
vårdades behov (Walker and Dewar 2001). Det betyder att anhörigvårdaren 
måste bli involverad i alla de delar av omsorg som ges till den vårdade av den 
formella omsorgen. Detta gäller inte för dagens professionella vårdgivare, och 
mycket måste göras för att ge den informella obetalda vårdgivaren den roll och 
den status de förtjänar.  
En viktig fråga är hur anhörigvårdarna själva klarar av att hantera 
vårdsituationen, och där är stöd från den professionella vården viktig. Både med 
att få hjälp att utveckla strategier men också om hur man agerar vid kriser som 
kan inträffa (McGarry and Arthur 2001). Vårdbördan kan vara signifikant för 
den upplevda hälsan för anhörigvårdaren. För vårdgivare med lägre börda är den 
upplevda hälsan mycket bättre än vad den är för dem med en stor vårdbörda 
(Andren and Elmstahl 2008). Faktum är att anhörigvårdare löper större risk att 
drabbas av psykiska problem än den övriga populationen gör (Edwards and 
Higgins 2009). 
Det finns ett behov av kunskap om vård och omsorg bland anhörigvårdarna 
(Gruffydd and Randle 2006); till exempel om hur viktigt det är att ha strategier 
för hur man ska hantera olika situationer (Jarvis, Worth et al. 2006; Ekwall, 
Sivberg et al. 2007). Även om vilket inflytande en sjukdom kan ha på en 
persons beteende som exempelvis aggressivitet och våld. (Loughland, Lawrence 
et al. 2009). Många äldre riskerar att råka ut för övergrepp från 
anhörigvårdarens sida (Saveman and Sandvide 2001) men risken kan reduceras 
genom information och stöd till anhörigvårdaren (Saveman and Sandvide 2001; 
Selwood, Cooper et al. 2009).  
För demenssjukdomar sådana som Alzheimer ägnar anhörigvårdaren mer och 
mer tid åt vård i takt med att sjukdomen progredierar, och i det sena stadiet 
tenderar de att ägna mer än 10 timmar per dag åt vården (Georges, Jansen et al. 
2008). Men bördan är inte bara själva vårdsituationen utan också om att man blir 
arg på hela situationen och spänningar som uppstår inom familjen (Jarvis, Worth 
et al. 2006). Anhörigvårdaren befinner sig således i en skör och ömtålig position 
samtidigt som deras arbete är av stor betydelse om inte omsorgen om de äldre 
ska bli en än större börda för samhället att hantera. Den informella vården är 
dock ofta bortglömd eller negligerad (Georges, Jansen et al. 2008),  
Anhörigvårdarens roll har diskuterats i flera studier och forskningsaktiviteter, 
både om hur support till anhörigvårdarna hanteras i olika länder (Glendinning 
2003) och om den komplexa roll anhörigvårdaren befinner sig i. 
Anhörigvårdaren kan ses som en resurs för den äldre likaväl som någon 
involverad i beslut kring den formella vården (Walker and Dewar 2001), men 
också som någon med egna rättigheter och med behov av stöd (Gerrish 2008). 
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I Storbritannien har regeringen sjösatt “the Carers National Strategy” för att 
stärka anhörigvårdarna att ta större kontroll över sin situation, men också för att 
få till stånd en kulturförändring hos de professionella vårdgivarna för att få dem 
att erkänna betydelsen av anhörigvårdaren och dennes arbete (Gerrish 2008). 
Äldreomsorgen i Sverige kostar idag cirka 80 miljarder kronor per år. Detta trots 
att endast cirka15 % av de äldre får hemtjänst eller bor i särskilt boende. Det 
betyder att det är oerhört värdefullt för kommunerna att kunna ge en hög kvalitet 
i omsorgen och vård till en lägre kostnad. Vård är till sin natur personalintensivt 
och det är där de stora kostnaderna för vården ligger. Tanken att använda teknik 
i vård och omsorgssammanhang handlar inte om att ersätta den tid som personal 
använder för kontakt med den som får omsorg eller vård, utan att ersätta tid som 
läggs på annat som inte ger ett meningsfullt möte mellan människor och som 
bryter en påtvingad isolering som beror på funktionsnedsättningar eller 
sjukdom. I synnerhet för dem som bor ensamma. För dem som inte bor 
ensamma blir det ofta en uppgift för den sammanboende parten att ta hand om 
en hel del av de praktiska uppgifter som måste hanteras i vardagen och att så 
småningom bli en anhörigvårdare. Dessa utgör en ”tyst” grupp som är i tjänst 
dygnet runt och som inte är avlönad för sitt arbete. Det är också så att familjen 
eller sammanlevande grupper av individer traditionellt alltid har sörjt för att ta 
hand om varandra. Utbyggnaden av barnomsorg och äldrevård i form av 
hemtjänst där den senare expanderade under perioden 1950-tal till 1970-tal 
ledde till att kvinnor kunde förvärvsarbeta i en omfattning som inte tidigare varit 
möjlig när de fick ta hand om barnen i hemmet. Under 1990-talet blev ekonomin 
mer ansträngd i kommunerna och expansionen stannade av, och kommunerna 
fick lov att se över sina kostnader och de sätt på vilket man kunde producera 
välfärd. Istället för expansion började äldreomsorgens olika delar granskas 
utifrån effektivitet och kostnader.  Utvecklingen de senaste åren över landet är 
att anhörigvården har ökat medan den institutionaliserade vården i form av 
vårdplatser har minskat (Sundstrom, Johansson et al. 2003).  
Gränsen mellan att vara anhörig som hjälper sin partner förskjuts oftast gradvis 
med tilltagande svårigheter att klara sig själv som drabbar den andre parten. Till 
slut kan den som hjälper sin partner finna sig själv som heltidsarbetande 
anhörigvårdare med begränsade egna möjligheter till ett socialt liv och tid för 
egna behov. 
Med ökade ålder följer också en ökad risk för att drabbas av någon form av 
demenssjukdom. Sådana sjukdomar medför inte bara problem för den som fått 
sjukdomen, utan i hög grad även den som lever ihop med den sjuke. Med 
tilltagande demens blir bördan på den som lever ihop med den sjuke allt tyngre 
och till följd av det begränsas möjligheterna till sociala kontakter. Vänner hör av 
sig alltmer sällan, man blir inte bjuden på middag lika ofta som tidigare, man 
kan själv inte bjuda andra och slutligen hör vännerna inte längre av sig. Det är 
vad flera av de intervjuade i den här rapporten vittnar om. 
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Utan anhörigvårdarna skulle inte vårdsamhället klara sig och frågan har varit hur 
kan anhörigvårdarna få ett bättre stöd i sin insats? 
När nu tekniken utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att i stort sätt ständigt 
finnas vid vår sida – om vi vill det – så blir frågan: vad behöver vi den till? Hur 
ska den anpassas till vårt sätt att leva och bo? Vilket leder in på frågan om hur 
tekniken vi behöver och vill ha för att klara ett så självständigt och bra liv som 
möjligt trots olika funktionsnedsättningar, ska inordnas i våra hem. 
Vad är det för vård och omsorg som kommer att utföras i våra hem i framtiden 
och vilka krav kommer den att ställa på våra bostäder?  
 

1.3 Syfte 

Linköpings kommun beslutade i sin omsorgsnämnd den 2006-01-19 att under en 
tvåårsperiod testa ACTION, ett IT-baserat system för anhörigstöd. Syftet var att 
genomföra ett projekt för att utveckla metoder för att ge ett bättre stöd åt 
anhörigvårdarna i kommunen. Linköping liksom flera andra kommuner har velat 
pröva hur IT-stödet ACTION som levereras av Telia fungerar för kommunens 
anhöriga. ACTION står för Assisting Carers using Telematics Interventions to 
meet Older Persons Needs, och är ett system för anhörigstöd som har utvecklats 
av Borås högskola. ACTION är resultatet av ett treårigt EU-projekt (1997-2000) 
med fem europeiska partner (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 Telia har 
forsknings- och utvecklingsresultaten omsatts i en tjänst som nu erbjuds 
Sveriges kommuner. 
ACTION-tjänsten består av flera olika delar. Grunden för systemet är ett 
programpaket som innehåller information om Stroke och Demens samt en del 
nyttoprogram (ordbehandling, kalkylprogram etc). Vidare ingår spel och 
underhållningsprogram som anhörigvårdaren kan använda tillsammans med den 
sjuke. En viktig del i paketet utgörs av en bildtelefon som kan användas för att 
få kontakt med de andra ACTION-användarna i den egna kommunen, men även 
med alla andra ACTION-användare i landet. Slutligen ingår Internet och e-post i 
paketet.  
Programmen har utvecklats och vidareutvecklas av Borås högskola, medan 
försäljningen av tjänsten sköts av Telia. Det är Telia som svarar för installation, 
servrar, hårdvara och förmedling via bredband till användarna. Det är även Telia 
som träffar avtal med den kommun som vill erbjuda sina anhörigvårdare 
tjänsten.  
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Användarna ges utbildning inför installationen av utrustningen i hemmet så att 
de kan utnyttja alla de program som ingår i paketet. Som kontinuerligt stöd ska 
varje kommun också etablera en ACTION-central som ger stöd åt användarna. 
Stödet är både användarinriktat och socialt. 
Varje användare får ACTION-station, en dator med bredbandsanslutning via 
Telia i form av ADSL. Det var ett krav vid projektets etablering i Linköping att 
användarna måste ha Telia som operatör för att kunna medverka i projektet. 
ACTION har huvudsakligen endast införts på försök av olika kommuner, med 
undantag av Borås kommun som har infört det i sin biståndsberättigade 
verksamhet. När staten år 2005 anslog 25 miljoner i stimulansmedel för att 
förstärka stödet till anhöriga, sökte Linköpings kommun ett anslag för att testa 
ACTION med en begränsad grupp anhörigvårdare. I sin ansökan skrev 
kommunen bland annat: 

 
För projektet i Linköping har nedanstående mål har satts upp för det 
planerade projektet: 
-Att höja anhörigvårdarnas kompetens och på det sättet göra dem 
tryggare i sin roll. 
-Att genom det stöd som erbjuds få den enskilde mer aktiv när det gäller 
att lösa olika problem som kan uppstå familjernas  ”vardagssituationer”.  
-Att ge anhörigvårdarna möjlighet att möta andra i samma eller liknande 
situation för att på det sättet utbyta erfarenheter. 
-Att skapa en enkel väg till kontakt och information som på det sättet 
underlättar både den sjuke/funktionshindrade och anhörigvårdarens 
vardag.7 

 
Vilket vi senare ska se är taget ur de mål som ACTION har ställt upp som ett av 
resultaten av sin verksamhet. 
Vid en presentation av ACTION inför Linköpings kommun i början av år 2005, 
uppgavs också att kommunen kunde tjäna 96.000 kr per hushåll som använde 
ACTION. En siffra som vid upprepade tillfällen har nämnts och som nämns av 
företrädare för ACTION vid sina presentationer av tjänsten. Det utgör en 
betydande besparing och ett viktigt argument att pröva för kommunen eftersom 
de tillgängliga resurserna måste hanteras på bästa möjliga sätt. Eftersom 
ACTION kostar 48.000 kr per användare och år inklusive kostnader för en 
ACTION-central, är besparingen en viktig post i bedömningen av om tjänsten 
ska införas i stor skala. Till denna kostnad kommer även kommunens kostnader 

                                           
7 Ansökan till länsstyrelsen om bidrag för varaktiga stödformer till anhöriga. 05-08-12 
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för personal och lokal som har avsatts för att driva ACTION. Kommunen har 
inte uttryckligen tagit ställning för om det är önskvärt att uppnå en så stor 
besparing, men att uppnå en balans mellan kostnad och besparing är även det 
mycket värt eftersom det levererar ett värde till de anhöriga.  
Utvärderingen har gjorts av Centrum för Hälsa och Byggande vid skolan för 
Teknik och Hälsa vid KTH i Stockholm. Utvärderingen har följt hela projektet 
från det att det startade till dess att den tvååriga projektperioden avslutades i 
slutet av år 2008. 

1.4 Metod 

Projektets målgrupp var personer äldre än 65 år och med en anhörig med en 
diagnostiserad demens eller stroke. Det har inte funnits krav på att få en blandad 
grupp med stratifierade urvalsprinciper, där till exempel både infödda och 
utrikes födda eller olika sexuell läggning och så vidare skulle delta. Eftersom det 
är en så liten grupp av användare har det istället ansetts angeläget att minimera 
variabelspridningen. För att kunna mäta effekten av ACTION-användningen 
beslutades att det skulle ingå en kontrollgrupp med lika många hushåll som i 
ACTION-gruppen, och med deltagare som motsvarande ACTION-gruppens i 
fråga om ålder och diagnos. Utvärderingen har således gjorts på dels användare 
av ACTION och dels en kontrollgrupp som fått liknande information som 
ACTION-användarna men utan den dator som ACTION-användarna fått. 
Informationen har istället förmedlats genom informationsbroschyrer. 
Utvärderingen diskuterades inledningsvis med arbetsterapeut-forskarna på 
Karolinska Institutet och ett antal instrument valdes ut för utvärderingen. Ett 
problem som gäller arbetsterapeuternas instrument är att de är utvecklade för 
utvärderingar av hjälpmedel och inte för IKT-verktyg (Informations- och 
Kommunikations-Teknologi). Vissa justeringar gjordes i instrumenten genom 
att frågor som inte var relevanta ströks. Instrumenten som användes på detta sätt 
var OARS (ADL-delen, Allmän Daglig Livsföring, från The Older Americans 
Resources and Services Activities of Daily Living), Aktivitetslogg, WHODAS 
(World Health Organization Disability Assessment Schedule), Attitydfrågor 
samt LSIA (Life satisfaction index A).  
Deltagarna i bägge grupperna fick besvara samma frågor förutom de som gällde 
attityden till själva ACTION. För samtliga deltagare ställdes frågor om 
demografiska data. 
Frågorna besvarades i form av strukturerade intervjuer som genomfördes i 
hemmet eller i kommunens anhörigcenter. Vid intervjuerna deltog endast 
undantagsvis den sjuke anhörige. Sammanlagt genomfördes 51 intervjuer vid tre 
olika tillfällen för deltagare i ACTION, respektive vid två olika tillfällen för 
deltagare i kontroll-gruppen. Vid den sista omgången intervjuerna genomfördes 
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spelades dessa också in efter tillstånd från den intervjuade. Vidare har 
utvärderaren deltagit vid informationsmöten som kommunens personal har haft 
med deltagarna i projektet vid ett flertal tillfällen och på det sättet kunnat skaffa 
sig en bild av hur användarna agerar och reagerar vid möten, samt vilka frågor 
som de oftast ställer. 
De bägge grupperna, ACTION respektive kontroll-gruppen, gavs var för sig 
information och erbjöds träffar där de kunde lära känna varandra och berätta för 
varandra om erfarenheter som de delade eller inte delade. ACTION-gruppen 
träffades i snitt varannan vecka medan kontroll-gruppen träffades i snitt var 
tredje vecka. Mötena leddes av projektledarna som också ordnade program för 
vissa träffar.  
Som data för utvärderingen har även används information från de så kallade 
brukarkort som kommunen har för alla dem som får tillgång till kommunens 
tjänster. Av brukarkorten framgår vad brukaren får hjälp med, vilken omfattning 
på hjälpen som ges, när hjälpen först gavs och när den eventuellt upphörde. 
Data har även lämnats från ACTION-Caring AB på hur användarna har använt 
ACTION-programmen, och hur ofta och för vad de har utnyttjat den inköpta 
ACTION-centralens tjänster. ACTION-Caring AB är det företag som är 
delägare till ACTION. 
Slutligen har utvärderingen haft tillgång till en utvärdering av användningen av 
ACTION i Borås och som gjordes av Borås kommun år 2006. Likaså till en 
rapport från ett anhörigprojekt i Solna kommun som har stora likheter med det 
som Linköping drivit, men där Solna har valt att ta fram en egen lösning istället 
för att använda ACTION som varit deras förebild. Vidare har rapporter från 
Järfälla respektive Västerås kommuner funnits med i underlaget till den här 
rapporten. 
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2. Genomförande 

2.1 Målgrupp 

Projektet har haft som målgrupp äldre hushåll med anhöriga till personer med 
diagnostiserad demens eller stroke. Antalet deltagare i projektet var satt till 10 
hushåll i ACTION-gruppen respektive 10 i en kontrollgrupp. Deltagarna har 
sökts på flera olika sätt. Kontakt togs tidigt med Universitetssjukhuset och 
minnesmottagningen för att nå målgruppen, och alla i kommunens tjänst som 
arbetade på olika sätt med stöd och kontakt med de äldre i kommunen 
engagerades. Inbjudningar till informationsmöten spreds även genom de 
informationskanaler kommunen har gentemot målgruppen. Ett problem var att 
deltagarna till ACTION-projektet måste ha Telia som teleoperatör, vilket gjorde 
att tänkbara deltagare tackade nej eller i något fall valde att medverka i kontroll-
gruppen istället.  
Med målgruppen och upplägget med en kontrollgrupp som utgångspunkt, har 
Linköpings kommun organiserat hela projektets genomförande. Eftersom 
ACTION-modellen bygger på att deltagarna ska ha tillgång till en ACTION-
central, valde Linköpings kommun att köpa den tjänsten från leverantören som i 
sin tur köpte den från Borås kommun. Det innebar att ACTION-användarna i 
Linköping fick vända sig till Borås ACTION-central för att ställa frågor, utbyta 
tankar och söka socialt stöd. Men inte minst för att få hjälp att använda 
ACTION-programmet. 
Parallellt med att Linköping köpte tjänster från ACTION-centralen från 
ACTION-Caring AB anställdes en projektledare och en biträdande projektledare 
för ACTION-försöket. De hade bägge stor erfarenhet och kunskap om 
målgruppens behov och förutsättningar. Projektledarens uppgift var att 
informera målgruppen om ACTION-försöket och på det sättet få ihop en test- 
och kontrollgrupp. Projektledaren och den biträdande projektledaren fick 
utbildning av ACTION-Caring AB i Borås och det blev sedan deras uppgift att 
utbilda och stödja användarna av ACTION i Linköping. I praktiken innebar 
upplägget att det i Linköping fanns både en lokal servicefunktion och en 
ACTION-central i Borås att tillgå för ACTION-användarna. För kontroll-
gruppens del fanns ingen möjlighet att söka information från ACTION-centralen 
i Borås.  
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2.2 Avtal om tjänsten ACTION 

Tjänsten ACTION förmedlas och säljs av TeliaSonera, vilket innebär att det är 
TeliaSonera kommunen tecknar avtal med medan det är ACTION-Caring AB 
som kommunen får utbildning och kunskap om tjänsten genom. Det är viktigt att 
förstå den här konstruktionen för att senare kunna förstå hur tjänsten har 
hanterats gentemot kommunen. Ett ramavtal8 för tjänsten ACTION tecknades 
därför med TeliaSonera (fortsättningsvis kallat Telia). I ramavtalet framgår 
syften och mål på följande sätt. 

 
Det övergripande syftet med ACTION är att stärka de medverkande 
hushållen i deras arbete med att hantera dagliga aktiviteter samt att ge 
dem en ökad förståelse för den egna situationen. Genom kontakter med 
andra i liknande situation stärks också möjligheterna att påverka och 
hantera det dagliga livet. 
 
Delmål: 
- Att höja anhörigvårdarnas kompetens och på det sättet göra dem 
tryggare i sin roll. 
- Att genom det stöd som erbjuds få den enskilde mer aktiv när det gäller 
att lösa olika problem som kan uppstå i familjernas ”vardagssituationer”.  
- Att ge anhörigvårdarna möjlighet att möta andra i samma eller liknande 
situation för att på det sättet utbyta erfarenheter. 
- Att skapa en enkel väg till kontakt och information som på det sättet 
underlättar både den sjuke/funktionshindrade och anhörigvårdarens 
vardag. 
 

Enligt avtalet tillhandahåller Telia utrustning och programvara till Linköpings 
kommun men ger kommunen rätt att bestämma i vilka hushåll den ska placeras 
ut. Utrustningen och programvara ägs dock av Telia och ska betraktas som så 
kallad ”kundplacerad” och ska därför återlämnas till Telia när avtalet upphör. 
Telia tillhandahåller även avtalad kommunikation i form av i normalfallet en 
ADSL-anslutning. Telia förbehåller sig också rätten att använda sig av 
underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden men friskriver sig inte det fulla 
ansvaret för att tjänsten även i ett sådant fall fullgörs som om Telia hade utfört 
den själv. 

                                           
8 Ramavtal AV 187533 spec 04 PB.doc 
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Av ramavtalet framgår också att ACTION-Caring AB är underleverantör till 
Telia avseende vissa delar av tjänsten. Det sägs dock inte vilka delar. Vidare 
sägs att 

 
För att bredbandstjänsten skall kunna etableras krävs att det på 
installationsstället finns ett telefonabonnemang från Telia. 

 
Detta har inneburit att vissa intresserade deltagare avstått ifrån att delta i 
projektet eftersom de velat behålla sina operatörer för telefoni och dessa har inte 
varit Telia. Enligt anteckningar från en nätverksträff den 10 maj 2007 framgår 
att det nu går att använda valfri bredbandsuppkoppling (ref) och därmed slopas 
kravet på att Telia måste leverera bredband och därmed också telefoni. 
Ramavtalet började gälla den 2006-06-01 och gäller därefter under en tid av tre 
(3) år. Därefter förlängs avtalet med tolv (12) månader åt gången, om 
Ramavtalet inte skriftligen sägs upp av endera parten senast tre (3) månader före 
avtalstidens utgång. Men för varje användare av ACTION gäller dessutom att 
avtalet gäller under tre år från det startdatum som ligger närmast efter faktisk 
leveransdag. Som startdatum anger ramavtalet att det ska vara den första dagen i 
varje kalenderkvartal. Det innebär att ”Ramavtalet gäller dock i tillämpliga delar 
under hela den avtalstid som gäller för de avrop av ACTION-paket som görs 
under detta avtal”. I praktiken gäller således avtalet för varje individuellt avropat 
ACTION-paket.  
Konstruktionen innebär att det för Linköpings del finns ett gällande ramavtal 
under tre år från det att den sist anslutna ACTION-användaren anslöts, plus 
tiden till närmast liggande kalenderkvartal. Till ramavtalet hör också ett antal 
bilagor där själva ACTION-tjänsten beskrivs i detalj. Av dessa bilagor framgår 
att ACTION-tjänsten består av ett paket av olika delar. Dessa är: 
 

A. ACTION-applikationen (program och bildtelefon) 
B. Stöd till att sätta upp egen ACTION-central alternativt köpa 

ACTION-centralens tjänster 
C. Utbildning och handledning  
D. ACTION-station (hemvårdsarbetsplats) 
E. Installation och teknisk support 
F. Införandeplan och konsultstöd 
G. Forskning och vidareutveckling 
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Den första delen av ACTION-applikationen består av två delar; ACTION-
program och bildtelefon. ACTION-programmen är utformade för att fungera 
som information och utbildning för användarna. De omfattar följande områden: 
 
 

• Mat och dryck 
• Förflyttning 
• Trycksår 
• Vård vid inkontinens 
• Vård vid stroke 
• Vård vid demens 
• Vård i livets slut 
• Träning och avslappningsprogram 
• Samhällsguide*  
• Att bemästra situationen för anhörigvårdare 
• Diskussionsforum 

 
*Samhällsguiden innehåller generell information som varje kommun 
kompletterar med viktig lokal information. Detta görs av kommunen. 

 
ACTION-centralen är också en del av ACTION-applikationen och den kan 
sättas upp av kommunen själv och i så fall med egen vårdpersonal som har 
utbildats och certifierats av Telias underleverantör, det vill säga ACTION-
Caring AB. I annat fall kan kommunen köpa in tjänsten från ACTION-Caring 
AB. Telias avtal beskriver vad en ACTION-centrals uppgift är: 
 

Personalen vid ACTION centralen har som uppgift att: 

• medverka i att rekrytera och informera nya användare 

• introducera och utbilda nya användare i användningen av ACTION 

• informera, stödja och vägleda de äldre och deras anhörigvårdare 

• medverka till att skapa och underhålla de sociala supportnätverken 
mellan de medverkande familjerna  

• kontinuerligt följa upp de äldre och deras anhörigvårdares behov, 
situation och resultat av insatta åtgärder 

• sprida information om ACTION lokalt till vård- och 
omsorgspersonal, frivilligorganisationer och beslutsfattare.   
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Om kommunen väljer att köpa tjänsten från ACTION-Caring AB ska 
kommunen utse kontaktpersoner som svarar för den lokala kontakten med 
brukarna och ACTION-centralen. Avtalet anger vilka uppgifter och 
kvalifikationer sådan personal har. 

 
Kontaktpersonen/-erna har som uppgift att: 

• medverka i att rekrytera och informera nya användare 
• introducera och utbilda nya användare i användningen av ACTION 
• tillsammans med personalen från ACTION-centralen medverka till 

att skapa och underhålla de sociala supportnätverken mellan de 
medverkande familjerna  

• sprida information om ACTION lokalt till vård- och 
omsorgspersonal, frivilligorganisationer och beslutsfattare.   

 
Enligt avtalet ska personal som fungerar som kontaktperson ha samma 
kompetens som dem som arbetar i ACTION-centralen. Utbildningen och 
handledning av personalen genomförs i Borås eller via bildtelefon på ett 
noggrant beskrivet sätt. 

Utbildningen för personalen omfattar: 

• fyra dagars introduktionsutbildning, innehållande såväl teoretisk 
som praktisk utbildning 

• en dags uppföljning sex månader efter introduktionsutbildningen 
• en dags uppföljning 18 månader efter introduktionsutbildningen 

 
Handledningen för personalen omfattar: 

• en timme grupphandledning varannan vecka under de första 12 
månaderna 

• en timme grupphandledning en gång i månaden, efter de första tolv 
månaderna 

 
Efter genomgången utbildning erhåller personalen ett certifikat. När det gäller 
att utbilda användarna av ACTION så säger avtalet att: 
 

Personalen vid kommunen ansvarar för utbildning av brukarna. Till detta 
får de utbildningsmaterial och manualer till de äldre och deras 
anhörigvårdare för användning av ACTION. 
För utbildningen används lämpligen en datasal i kommunen med 
Internetanslutning. En utbildningsmodul med delar av innehållet i 
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programmen tillhandahålles och kan installeras och användas i sex 
samtidiga datorer.   

 
Telia svarar för hårdvara, installation och trafik inom ACTION. Telia har låst 
datorerna som används i ACTION så att inte andra program ska kunna läggas in 
i datorn. ”Datorn förkonfigureras med profiler som ”låser” maskinen så att 
ingen otillbörlig programvara kan installeras.” 

Deltagarna i ACTION kan inte heller inbjuda nära vänner eller släktingar till 
bildtelefonisamtal, även om de skulle ha tillgång till samma programvara för 
bildtelefoni, (ViGO från företaget VCON), utan kan endast ringa till andra 
ACTION-användare i bildtelefonifunktionen.  

2.3 ACTION-centralen för Linköping 

Linköpings kommun valde att köpa in ACTION-centralen som en tjänst från 
ACTION-Caring AB för att man inte ville binda sig för sådana kostnader som 
en ACTION-centralen bör medföra, innan kommunen hade utvärderat tjänsten. 
Projektledarna för ACTION-projektet fick därför uppgiften att fungera som 
kontaktpersoner enligt avtalet med Telia och de skickades på utbildning i Borås. 
Efter utbildningen och efter det att det började strömma in intresserade personer 
till projektet behövde dessa personer också få sin användarutbildning. All sådan 
utbildning av användarna har genomförts i Linköping av projektledarna. De har 
också fungerat som stödpersoner och kontaktpersoner för flera av de frågor som 
ACTION-användarna har haft. Projektledarna har på alla sätt fungerat som en 
ACTION-central på samma sätt som den som kommunen köpt in från Borås. 
Det är inte heller konstigt eftersom de har blivit utbildade på samma sätt som 
personal som skulle ha bemannat en egen ACTION-central skulle ha blivit. 
Enligt ACTION-Caring AB är ACTION-centralens uppgift att: 

 

• Informera, utbilda och stödja de äldre och deras anhörigvårdare 
kontinuerligt  

• Följa upp de äldre och deras anhörigvårdarnas behov, situation och 
resultat av insatta åtgärder 

• Introduktion och utbildning av nya användare9 
 

Vilket också är vad som sägs i avtalet med Telia. I kommunens avtal med 
ACTION-Caring AB friskriver sig dock ACTION-Caring AB från uppgiften att 

                                           
9 http://www.actioncaring.se/Actioncentralen.htm (2009-02-24) 
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utbilda användarna och i avtalet anges att tjänsten som köptes skulle innefatta 
följande: 

Leverantören skall tillhandahålla följande: 
 
-Råd och stöd till funktionshindrade och deras anhörigvårdare som 
använder ACTION-tjänsten. 
-Hänvisa familjerna till relevanta delar i de program som finns i 
ACTION-tjänsten, så att de kan få tillgång till aktuell information. 
-Göra anhörigvårdarna sedda och medvetna om sin och den vårdades 
situation och hjälpa dem att synliggöra och hantera de roller man har i 
familjen. 
-Stödja familjerna i deras kontakter med andra vård- och omsorgsgivare. 
-Ge familjerna möjlighet att via bildtelefon och e-post få kontakt med 
andra familjer i samma situation.  
-Använda COAT *) till de familjer som erhåller ACTION. 
-Månadsvis leverera statistik över antal användare, samt uppgifter om i 
vilken omfattning olika typer av information används.   
Hålla regelbunden kontakt med kommunen. 
*) COAT (Carers´ Outcome Agreement Tool) är ett instrument för 
planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare. COAT 
består av fyra frågeformulär och baseras på områden som bedöms som 
viktiga för dem som är anhörigvårdare.) 
 
Linköpings kommun svarar för följande: 
-Utbilda familjerna i ACTION. 
-Kunna svara på enklare frågor från berörda familjer som vänder sig 
direkt till kommunens kontaktperson. 
-Hålla regelbunden kontakt med ACTION-centralen.10  

 
Det framgår inte av avtalet med ACTION-Caring AB att den köpta ACTION-
centralen ska fungera som support vilket sägs i Telias avtal angående ACTION-
centralen (first line support). I avtalet ingår även en klausul som rör en 
regelbunden uppföljning av arbetet i ACTION-centralen vad gäller de anslutna 
familjerna. Uppföljningen skall göras regelbundet och ske i form av 
diskussioner där prestationer och kvalitet behandlas. ACTION-Caring AB skall 
                                           
10 Avtal Actioncaring 0604.doc 
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också redovisa månadsvis hur många familjer som är anslutna till ACTION-
centralen. ACTION-Caring AB ansvarar enligt avtalet också för att 
informationen är korrekt och lätt att förstå. Avtalet gäller från 2006-09-15 och 
tills vidare. 
Av Telias bilagor till ramavtalet talas även där om statistik som ska lämnas till 
kommunen. Det berör samma statistik som den kommunen även har avtalat med 
ACTION-Caring AB om. I Telias avtal gäller att 

 
Kunden (kommunen) får tillgång till statistik på gruppnivå en gång i 
halvåret över: 

 hur mycket ACTION-programmen utnyttjats och vilka delar som 
utnyttjats 

 hur mycket bildtelefonin utnyttjats. 
 
För att kunna leverera statistik krävs minst 10 användare för att kunna 
garantera anonymitet och sekretess för användarna. 

 
Det vill säga att enligt kommunens avtal ska både ACTION-Caring AB och 
Telia leverera statistik till kommunen. ACTION-Caring AB ska lämna statistik 
varje månad obegränsat av hur många användare som är anslutna, och Telia 
varje halvår under förutsättning att det är minst 10 användare anslutna. Vilka 
avtal som finns mellan Telia och ACTION-Caring AB är inte känt för denna 
utvärdering. Det saknas här en samordning mellan de avtal som berör tjänsten 
ACTION och som har tecknats gentemot ACTION-Caring AB respektive Telia. 

2.4 Användarna 

I projektet har det deltagit elva hushåll i respektive grupp. Deltagarnas ålder 
och den vårdade anhöriges kön, ålder och diagnos i respektive användargrupp 
framgår av tabell 2.  
Fördelningen mellan de bägge grupperna är relativt jämbördig. Anhörigvårdarna 
är i bägge grupperna i medeltal yngre än den partner som de är anhörigvårdare 
åt. Det är fyra män i ACTION-gruppen respektive tre män i kontroll-gruppen 
som är anhörigvårdare. Demens är den vanligaste diagnosen i bägge grupperna, 
endast en har drabbats av stroke i ACTION-gruppen och två i kontroll-gruppen. 
Alla anhörigvårdare är äldre än 70 år med en medelålder på ungefär 75 år i 
bägge grupperna. Den vårdades medelålder i ACTION-gruppen är drygt 80 år 
medan den är något lägre i kontroll-gruppen, knappt 79 år. 



 

19 

 

Tabell 2 Deltagarna 
 
 ACTION-grupp Kontroll-grupp 

 Anhörig-
vårdare  

Anhörig Diagnos Anhörig-
vårdare  

Anhörig Diagnos

 Ålder Kön Ålder Debut 
sjuk-
dom 

 Ålder Kön Ålder Debut 
sjuk-
dom 

 

1 72 m 78 4 D 66 m 75 3 D 
2 68 k 82 7 D 74 k 76 2 D 
3 75 k 76 4 D 72 k 73 3 S 
4 67 k 69 5 D 70 m 68 2 D 
5 66 k 71 5 D 69 k 76 10 D 
6 78 k 89 8 D 92 k 88 3 D 
7 80 m 79 2 D 74 k 83 10 S 
8 80 m 87 5 D 72 m 71 3 D 
9 84 m 84 2 D 73 k 78 4 D 
10 75 k 87 5 S 81 k 89 10 D 
11 79 k 82 5 D 87 k 88 8 D 
m 74,9  80,4 4,7  75,5  78,6 5,3  

 
Debuten för den sjukes minnesproblem skedde i medeltal för 4,7 år sedan i 
ACTION-gruppen och 5,3 år i kontroll-gruppen. Deltagarna i projektet har 
medverkat olika länge. De första deltagarna i ACTION-gruppen kom med i 
slutet av 2006 medan den sista deltagaren i ACTION-gruppen inte kom med 
förrän under våren 2008.  
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2.4.1 Action-gruppen 

Samtliga anhörigvårdare i ACTION-gruppen har varit yrkesverksamma och nu 
är de pensionerade. Deras yrken varierar mellan byggnadsarbetare, sköterska, 
förskolelärare, ingenjör, företagare och kontorsarbete. På frågan vilken den 
högsta utbildning de har svarar sex av elva att de har gymnasium eller realskola, 
två universitet, en grundskola och två annan utbildning vilket kan vara 
yrkesutbildning inom det företag man arbetat hos. Sex av de elva bor i egen 
villa, fyra i bostadsrätt och en i hyresbostad. De flesta, åtta av de elva, har en 
anhörig i Linköping, medan de övriga tre har sina anhöriga i en annan stad i 
landet. Inte i något fall bor deras närmast boende anhöriga utomlands. 

Åtta av dem hade hemtjänst och nio av hushållen hade en eller flera andra 
insatser från kommunen. Den vanligaste tjänsten var dagvård vilket sex hade 
därefter kom trygghetslarm och avlastning. 

2.4.2 Kontroll-gruppen 

I kontroll-gruppen har också samtliga varit yrkesverksamma medan de idag är 
pensionärer. De yrken som man har haft är kontorsarbete, lärare, ingenjör, 
chaufför och socionom. Utbildningarna i kontroll-gruppen skiljer sig från dem i 
ACTION-gruppen genom att fem har enbart grundskoleutbildning, en har gått i 
gymnasium eller realskola och fem har universitetsutbildning. Boendet ser ut på 
ungefär samma sätt i bägge grupperna; två bor i hyreslägenhet, tre i bostadsrätt 
och sex i egen villa. De närmast anhöriga bor på samma sätt som för ACTION-
gruppen, åtta har sin anhörige i Linköping medan tre har anhörig i en annan stad 
i Sverige. 
Sju av de elva har inte hemtjänst från kommunen medan fyra av hushållen i 
kontroll-gruppen har hemtjänst. Däremot har nio av hushållen annan hjälp från 
kommunen. Det vanligaste är växelvård och dagvård. Det har fyra av hushållen. 
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3. Resultat 

3.1 Gruppernas situation i hemmet 

Ett antal frågor handlade om vilken situation anhörigvårdarna hade i hemmet 
och hämtades ur instrumentet OARS. Frågorna berörde i vilken utsträckning den 
vårdade kunde klara sig själv, och om denne behövde assistans, i vilken 
utsträckning det fanns någon som kunde hjälpa till.  
De första frågorna rör huruvida den vårdade kan äta, klä sig och vårda sitt yttre 
själv eller med hjälp eller inte alls själv. Svaren visar att de flesta klarar av att 
äta själva och att vårda sitt eget yttre. Däremot är det inte lika många som klarar 
av att klä sig själva även om de kan sköta sitt yttre eller äta själva. Det finns 
också skillnader mellan de bägge grupperna. Ser man till alla de frågor som hör 
till OARS instrumentet och som användes i den här utvärderingen blir 
skillnaderna mellan grupperna synbar, även om det kan sägas vara nyanser i en 
gemensam bild av situationen. De vårdade i kontroll-gruppen har högre grad av 
demens och behöver mer hjälp och stöd för att klara sin vardag. Tabell 3 visar 
hur anhörigvårdarna besvarar den vårdades möjligheter att klara uppgifter som 
inte kräver så hög grad av kognitiv förmåga som vissa övriga uppgifter i det 
dagliga livet. 
   
 
Tabell 3 Den vårdades möjlighet att klara personlig omvårdnad 
 
Fråga Utan hjälp Med viss hjälp Kan inte alls 

själv 
 Action Kontroll Action Kontroll Action Kontroll 
Äta  9 7 2 4 0 0 
Klä på/av 7 3 2 5 2 3 
Vårda yttre 7 7 3 2 1 2 
Bada/duscha 5 4 4 3 2 4 
Kan gå 9 5 1 5 1 1 
Komma i/ur 
sängen 

10 6 0 1 1 4 
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Ingen av de vårdade saknar helt förmåga att äta själva, istället kan de flesta av 
dem äta utan hjälp. Något fler klarar detta i ACTION-gruppen (9/7 - som läses 9 
i ACTION-gruppen och 7 i kontroll-gruppen).  
Att klä sig själv var däremot betydligt svårare för dem som ingick i kontroll-
gruppen där endast 3 av 11 klarar detta helt utan hjälp. I ACTION-gruppen kan 
7 av 11 klä sig utan assistans.  
Att vårda sitt yttre klarar också en större del av de vårdade deltagarna och där är 
det lika i bägge grupperna. Att bada eller duscha själv är svårare för bägge 
grupperna och 5 av ACTION-gruppen klarar detta helt själva och 4 i kontroll-
gruppen. Det är betydligt fler som kan gå själva och utan hjälp i ACTION-
gruppen än det är i kontroll-gruppen (9/5). Likaså är det fler som kan ta sig i och 
ur sin säng utan hjälp i ACTION-gruppen jämfört med kontroll-gruppen (10/6). 
Detta ger ett intryck av att deltagarna i ACTION-gruppen inte har drabbats av 
sin sjukdom i samma utsträckning som kontroll-gruppen. Kontrollgruppen har 
också i medeltal haft konstaterad minnesproblematik längre än ACTION-
gruppen, även om skillnaderna är små. Det är dock en lägre median i kontroll-
gruppen, 4 år, jämfört med ACTION-gruppen där medianen är 5 år. Spridningen 
vad gäller problemidentifikation är också något större i kontroll-gruppen; den 
går från 2 år till 10 år sedan minnesproblemen uppträdde. I ACTION-gruppen är 
spridningen i hur länge den anhörige varit sjuk 2 år till 8 år. 

Tittar man på uppgifter i det dagliga livet som kräver mer kognitiv förmåga 
är intrycket att de bägge grupperna är relativt lika. Se tabell 4. 
För dessa uppgifter anser inte anhörigvårdarna att den vårdade kan klara sig 
själv i särskilt hög utsträckning. Det kan även tänkas finnas inslag av traditionell 
könsfördelning i hur dessa frågor har hanterats även när den anhörige var frisk. 
Det vill säga att männen inte kan sköta hushållsarbete för att de aldrig behövt 
göra det, och att det är besvärligare för parten att låta den sjuke ge sig på en helt 
ny uppgift, även om det vore möjligt att lära sig trots demens. Det gäller 
matlagning, att köpa mat eller kläder och hushållsarbete. Männen är fler bland 
de vårdade än kvinnorna är. Att sköta ekonomi har dock av samma tradition 
varit en manlig uppgift, men här kan de allra flesta inte klara av att sköta sin 
egen ekonomi. Att hantera pengar är inte något som kan göras med ett visst mått 
av marginal eftersom fel ganska lätt märks, och det får konsekvenser när det inte 
fungerar. De intervjuade vittnar också om problem som uppstått i form av 
obetalda räkningar eller bankkonton som ändrats eller avslutade utan någon 
särskild orsak vilket lett fram till att ekonomin nu sköts av den vårdande parten 
oavsett hur det varit tidigare. Granskar man hur de olika deltagarna har svarat 
framgår det att det inte alls finns ett samband baserat på traditionella könsroller. 
Flera av de intervjuade kvinnorna säger också att deras män vill hjälpa till i 
matlagning och hushållsarbete och att de gör det men att det ”ofta kan bli 
tokigt”. 
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Tabell 4 Den vårdades möjlighet att hantera vardagssysslor 
 
Fråga Utan hjälp Med viss hjälp Kan inte alls 

själv 
 Action Kontroll Action Kontroll Action Kontroll 
Ta sig utanför 
gångavstånd 

3 2 6 2 2 7 

Laga egen mat 2 1 4 5 5 5 
Köpa 
mat/kläder 

2 2 2 2 7 7 

Hushållsarbete 1 2 5 3 5 6 
Sköta medicin 1 1 5 3 5 7 
Använda 
telefon 

5 3 2 1 4 7 

Sköta sin 
ekonomi 

0 1 5 2 6 8 

       
 
 
Svårigheten att sköta dessa vardagsuppgifter visar på en kognitiv svårighet 
vilket gör att dessa frågor kräver mer hjälp och assistans. Det är samtidigt den 
typ av uppgifter som hamnar inom hushållets vardagsuppgifter och där det inte 
lika ofta finns någon annan än anhörigvårdaren som kan hjälpa till. Exempelvis 
att ringa till någon eller att sköta sin medicin. Här framstår det som att bägge 
anhöriggrupperna har en i huvudsak likvärdig hemsituation. 

3.2 Användandet av ACTION 

Användandet av ACTION har dels studerats med hjälp av statistik från den 
ACTION-central som Linköpings kommun har köpt från ACTION-Caring AB. 
Dels med hjälp av intervjuerna. Enligt avtalet mellan Linköpings kommun och 
ACTION-Caring AB ska ACTION-Caring AB leverera statistik en gång i 
månaden till kommunen med de uppgifter som beskrivs i nedanstående lista. 
 

1. Antal samtal som kommer från ACTION-användare till Linköping 
till ACTION-centralen. 
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2. Uppgifter om anledning till samtalet/vilken typ av fråga användarna 
har. 

3. Uppgifter om vilka informationssidor som användarna använder 
mest. 

4. Uppgifter om i vilken omfattning användarna använder Lexia. 
5. Uppgifter om frekvensen av internetanvändning. 
6. Uppgifter om hur mycket kontakt användarna har med varandra 

dels inom Linköpings kommun och dels med ACTION-användare i 
andra kommuner.  

7. Uppgifter om antal kontakter som användarna har med ACTION-
centraler i andra kommuner utanför Borås. 

 
 

ACTION var planerat att bli ett tvåårigt försök och det startade under hösten 
2006 och har avslutats vid årsskiftet 2008/2009. Under de 24 månader som 
ACTION varit igång har ACTION-centralen levererat uppgifter om 
inkommande samtal. Det har förekommit regelbundna kontakter, det framgår av 
intervjuerna med användarna, men det saknas underlag för att bedöma värdet av 
en ACTION-central vad gäller den kompetens som leverantören understryker 
vikten av att ha i ACTION-centralen. Av statistiken framgår att det är ett ganska 
blygsamt antal samtal som kommer in till ACTION-centralen. Istället tycks 
användarna i stor utsträckning ha kontaktat Linköpings egna projektledare när 
de haft behov av att prata eller få hjälp med ACTION på något sätt. 
Från ACTION-centralen har statistiken kring samtalen som de fått in baserats på 
en mall där mottagaren fyller i datum, sättet som kommunikationen görs på, 
ungefärlig längd på samtalet, samtalets huvudsakliga innehåll, en 
sammanfattning över vilka resultat som uppnåtts. Den statistik som visar 
användandet av ACTION omfattar tiden november 2006 till och med december 
2008. Sammanlagt har det under de redovisade arton månaderna inkommit cirka 
260 samtal. 
Granskas de inkomna samtalen visar det sig att samtalen kommer in på 
förmiddagen och på eftermiddagen och att det oftast är kvinnorna som ringer. 
Nära 80 % av alla samtal kommer från kvinnorna vilket ungefär motsvarar deras 
andel av anhörigvårdarna . Drygt 60 % av deras ärenden handlar om samvaro, 
eller ensamhet och den mottagande sköterskan har aktivt lyssnat eller lämnat 
psykosocialt stöd vid omkring två tredjedelar av alla samtal. I tabell 5 till 8 visas 
en sammanställning över de inkomna samtalen. Tabell 5 visar när samtalen 
kommer till ACTION-centralen. De flesta samtalen kommer mellan klockan tio 
och tolv respektive 14 till 16. Tiden på förmiddagen är den tid då de flesta 
anhörigvårdarna har en stund för sig själva. Deras anhörige kan ha åkt till 
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dagvård mellan klockan åtta och tio, och kommer vanligtvis inte tillbaka förrän 
vid tretiden. Mitt på dagen ordnar de flesta med lunch och går ut och sköter en 
del ärenden. På eftermiddagen finns också ofta en stund för egna aktiviteter även 
om den anhörige har kommit hem då. Den anhörige kan då vara trött och går 
och lägger sig en stund före middagen. 
 
Tabell 5 Samtal till ACTION-centralen 
 
Tidpunkt för samtal 

 8-10. 22 
10-12. 90 
12-14. 54 
14-16. 95 

Summa 261 
 

De flesta samtal som har redovisats har skett via bildtelefon, det gäller för 175 
samtal medan 86 samtal har först via en vanlig telefon. Det senare kan bero på 
att bilden eller kommunikationen som helhet via bildtelefon fungerat för dåligt 
vid det aktuella tillfället. Något som har inträffat ganska ofta enligt vad som 
framkommit vid intervjuerna. Slutligen redovisas också hur länge samtalen 
ungefär har pågått. I tabell 6 visas hur samtalen fördelas efter de tre intervallen 
mindre än 5 minuter, mellan 5 och 10 minuter och mer än 15 minuter. Av 
tabellen framgår att de flesta samtalen är mycket korta, högst 10 minuter 

 

Tabell 6 Samtalens längd 
 
Samtalets längd 

<5 45 
5-10. 128 
>15 86 

Summa 259
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Det rör sig således om cirka 260 samtal och utgår man från de angivna 
intervallen för samtalens längd så handlar det om knappt ett samtal per dag från 
Linköpings användare eller ca 54 timmar effektiv samtalstid.  
I nästa tabell visas vilka frågor som tas upp av dem som ringer. Det är samtal 
som klassats som samvaro eller samtal med socialt innehåll som dominerar de 
inkomna samtalen till ACTION-centralen. Först därefter har det handlat om 
information eller rådgivning. 
 

Tabell 7 Samtalets innehåll 
 

Innehåll  

Efterfrågar info 14 
Efterfrågar råd 18 
Socialt 20 
Samvaro 32 
Klagomål 4 
Annat 11 
 
Den sista tabellen kring samtal till ACTION-centralen visar vilka resultat som 
har antecknats för de samtal som redovisats. Den klart största posten handlar om 
att ”aktivt lyssna”. Det är intressant att man inte diskuterat klagomål trots att det 
ändå inkommit blygsamma fyra stycken. Det bör dels betyda att klagomålen 
betraktats som bagateller som lätt kunnat redas ut. Dels att de klagomål som 
kommunens projektledare fått höra och som framkommit vid intervjuerna inte 
har framförts till ACTION-centralen. 
 

Tabell 8 ACTION-centralens åtgärd 
 

Resultat  

Gett info 22 
Gett vägledning 17 
Delat erfarenheter 9 
Aktivt lyssnat 40 
Psykosocialt stöd 23 
Diskuterat klagomål 0 
Annat 16 
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Förutom samtalsstatistik har ACTION-centralen även levererat statistik över hur 
brukarna har rört sig i de olika programmen. Statistiken som har lämnats visar 
hur många som har klickat på en viss programpunkt. De program som 
användarna har kunnat välja mellan och hur många besök i programmen som 
sammanlagt gjorts under hela perioden november 2006 till december 2008 visas 
i tabell 9. 
 
Tabell 9 Antal besök i programmen 
 
Program Antal 

Vård i dagliga livet 337
Vårdrelationer 180
Hjälpmedel 196
Samhällsguide 344
Nyheter* 915
Kultur och fritid 171
Internetlänkar 1561
Bildtelefon 3647
Forum 355
Inställningar 309
Om ACTION 380

 
 
Av tabellen framgår att de populäraste aktiviteterna i ACTION är bildtelefonin, 
Internet och det senare införda programmet Nyheter. På en betydligt lägre men 
på sinsemellan ungefär samma intressenivå hamnar programmen: Vård i dagliga 
livet, Samhällsguiden, Forum och Om ACTION. Hjälpmedel och kultur och 
fritid samt vårdrelationer lockar inte lika många. Användningen över tiden visas 
i diagrammen nedan där det i det första diagrammet visas hur de tre populäraste 
programmen, Bildtelefoni, Internet och Nyheter har använts. 
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Figur 2 Användandet av Nyttoprogram, Internet och Bildtelefon 
 
 
Det nya programmet Nyheter drog till sig till och med större uppmärksamhet än 
bildtelefonin den första månaden den ingick i paketet men dalade ganska snabbt 
till en nivå som motsvarar Internet. Internetanvändandet har varit relativt jämnt 
fördelat över tiden sedan sommaraktiviteterna under 2007. Intressant är dock att 
notera hur användandet av bildtelefoni har minskat kraftigt sedan det var en topp 
i slutet av 2007. Om användandet av Internet jämförs med hur de andra 
programmen i paketet användes under samma tid fås figur 3. 
Av diagrammet framgår tydligt hur intresset för de bägge vårdrelaterade 
programmen avtar för att helt ebba ut i slutet av år 2008. Över huvudtaget 
minskar aktiviteten i ACTION-användandet efter de initiala intressetopparna i 
slutet av 2006 och början av 2007. Vid intervjuerna har det framkommit att 
brukarna inte hittar någon ny information i dessa program och efter en tid bryr 
de sig inte om att ens titta i programmen. Tanken med ACTION har annars varit 
att forskningen som bedrivs av ACTION-Caring AB ska innebära att ny 
kunskap regelbundet tillförs systemet.  
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Figur 3 Användandet av vårdrelaterade program 
 
 
 
Görs motsvarande jämförelse med programmen Samhällsguide och Hjälpmedel 
fås samma bild vilket framgår av figur 4. 
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Figur 4 Användandet av orienterande program 
 
 
 
Det börjar med ett visst intresse men detta mattas av allteftersom att användarna 
saknar ny information i programmen. Användandet av Internet är dock en mer 
levande aktivitet där användarna också hittar alltmer som intresserar dem ju mer 
de vänjer sig vid att använda datorn.  
 

3.3 ACTION-gruppens kommentarer 

För en del i ACTION-gruppen har medverkan i testprojektet inneburit att man 
kunnat knyta nya kontakter med andra i liknande situation som man själv. Det 
har känts skönt att höra att andra upplever besvärligheter precis som man själv. 
Någon uttryckte det till och med så här: ”Det allra bästa är att man kan träffa 
folk och att man kan prata om hur man har det. Man kan jämföra och tycka att 
jag har det bra i alla fall. Det är många som säger att - när jag hör er så tycker 
jag inte att jag har några problem”. Man får kraft av att höra hur andra orkar 
med det som många gånger kan verka vara en värre situation än den man själv 
befinner sig i. Det är när man får möjlighet att träffas på de träffar som har 
ordnats vid Anhörigcenter i Linköping som man har fått tillfälle att prata med 
andra som vet vad det är man pratar om. Kontakterna som uppstått vid dessa 
träffar har senare kunnat förvaltas genom bildtelefonen och den fortsatta kontakt 



 

31 

man kunnat ha genom den. Det är en speciell känsla av närhet som uppstår när 
det går att se varandra. Bland annat tycks det ha givit de medverkande känslan 
av att tillhöra en grupp där det är tillåtet att berätta om sina bekymmer för 
varandra och att kunna lätta sitt hjärta när det känns tungt. Ett intressant 
fenomen uppträder när någon inte längre tillhör gruppen genom att den man 
vårdade avlidit och man därför inte längre får vara med i ACTION-gruppen. Då 
tycks all kontakt mellan dem som dessförinnan haft regelbunden kontakt bara 
upphöra. På frågan om varför kontakten inte upprätthålls via en vanlig telefon 
när den uteslutne inte längre har tillgång till ACTION och bildtelefon svarade 
någon ” Man ringer ju inte upp vem som helst på telefon som man inte känner 
om man inte har ett officiellt ärende. Och det är samma sak med det här. Det är 
nånting här som gör att det är mer legalt att ringa upp folk i samma situation.” 
Detta illustrerar tydligt att medverkan i ACTION-gruppen gjort att man känt sig 
delaktig i en grupp där man får ta kontakt med alla i gruppen. Eller som någon 
uttryckte det ” När man ringer i det här systemet så ringer man inom kretsen så 
att säga, man tillhör samma problemtyp, alla får ringa alla”. Det har dock inte 
varit lika lockande för alla att ringa varandra via bildtelefonen utan det tycks 
mest ha varit en viss grupp av deltagarna som bildat en egen liten kamratgrupp, 
men med reservation för att om man inte är med i ACTION längre så faller man 
bort även från denna till synes så täta grupp. ”Jag är ingen flitig uppringare på 
bildtelefonen” deklarerade en av de intervjuade. Men det kan ha berott på att 
kvaliteten på både ljud och bild varit ganska dålig. ”Man får vänta..” sa en om 
hur det vara att prata i bildtelefonen, ”..och bilden släpar. Det är ungefär som 
att prata med Amerika i telefon, åtminstone förr”. Det har inte heller fungerat att 
prata två på en gång ”den ene tar över så det är bara en som kan prata i taget. 
Man hör inte det blir som ett surr”. Tekniken på bildtelefonen har varit mycket 
dålig visar det sig när frågan om hur kvaliteten uppfattats av ACTION-gruppen. 
Över huvudtaget är man kritisk till hur Telia har skött den tekniska delen av 
projektet. ”Det här måste ju Telia fixa till för det kostar ju en del det här. Telia 
borde ta och titta på det här. Många har ju haft väldiga besvär” sa en av de 
intervjuade användarna. En annan sa att ” Nu har jag haft så mycket problem 
med min dator så det är inte klokt”. Man upplever att systemet varit instabilt och 
man känner sig osäker på om någon kanske har sökt en men man har inte kunnat 
se det för att det är så tekniskt bristfälligt. ”Mycket instabilt skulle jag vilja 
påstå. Det är mycket man får upp att bildtelefonin servern har ingen kontakt 
med den och så där vidare. Det är hemskt mycket sånt. Sen vet ju inte jag om 
någon har ringt mig om det har varit störningar”, menade en användare som 
ändå ansåg att bildtelefon är en fördel över en vanlig telefon ”Du får en annan 
kontakt. Det blir som att tala med någon öga mot öga”. Men för att få datorn att 
fungera var det vanligt att behöva starta om den gång på gång. En person förde 
anteckningar en period över alla tekniska fel som inträffade. 
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3.4 Livskvalitet 

För att bedöma hur användarnas livssituation respektive livskvalitet skattas av 
dem själva före respektive efter testet har instrumenten Whodas och Life 
Satisfaction Index (LSI) använts. I den följande redovisningen har endast 10 av 
detagarna i respektive grupp medtagits. Det beror på att det i den ena gruppen 
endast fanns 10 svar efter försöket. 
 
I tabell 10 har personernas svar analyserats utifrån om det skett en förbättring 
eller försämring efter testperioden. 
I ACTION-gruppen har på fyra punkter individer i gruppen sagt sig ha fått 
ökade svårigheter. Tre av dessa gäller att vara ensamma hemma ett dygn. Det 
kan bero på olika orsaker, en sådan kan vara ett försämrat eget hälsoläge vilket 
gör att det är svårare att klara ett helt dygn ensam. Ingen av de intervjuade 
upplevdes ha andra problem som motiverade svaret. På första frågan har en 
person uppgivit en förbättring medan en annan en försämring. I kontroll-
gruppen har i nio fall personerna angivit en förbättrad situation efter 
testperioden. I tre fall har gruppen sagt sig fått en försämring i förhållande till 
hur läget var före testperioden. I kontroll-gruppen har det varit fler förbättringar 
efter testperioden, medan det i ACTION-gruppen varit fler försämringar. 
 
Tabell 10 Anhörigvårdarnas psykosociala problem 
 
 ACTION  Kontroll  
Fråga (Whodas) Förbättring

 
Försämring

 
Förbättring 

 
Försämring

 
Svårt att koncentrera dig? 1 1 3 1 
Svårt att analysera/lösa 
vardagsproblem? 

0 0 5 0 

Svårt att förstå vad människor 
säger? 

0 0 0 0 

Svårt att tala så att andra 
förstår dig? 

0 0 0 1 

Problem att ta dig ut från din 
bostad? 

0 0 0 1 

Svårt att vara ensam hemma 
ett dygn? 

0 3 1 0 

 1 4 9 3 
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På frågor som avspeglar livskvalitet har LSI används. I tabellen nedan visas hur 
personerna i de bägge grupperna har angivit vilken förändring som skett efter 
testet. De som inte har upplevt någon förändring ingår inte i tabellen. Det 
betyder att tabellen visar hur varje individ upplever sin livssituation efter att 
försöket genomförts. 
 
För bägge grupperna har livskvaliteten bedömts som att en förändring inneburit 
att den antingen blivit bättre eller sämre. Förändringarna är betydligt större än de 
var i fråga om hur man klarar att hantera mer intellektuella situationer så som de 
mäts av Whodas. Känslan av att livet blivit sämre men också bättre, påverkar i 
stort sett alla deltagare. Det var sju förbättringar i ACTION-gruppen och tio i 
kontroll-gruppen (tabell 11). Däremot upplevde deltagarna i ACTION-gruppen 
elva försämringar och i kontroll-gruppen femton försämringar. Som visats 
tidigare är de sjuka anhöriga till deltagarna i kontroll-gruppen i något sämre 
skick, vilket framgår av OARS instrumentets resultat. 
 
 
Tabell 11 Anhörigvårdarnas skattning av förändringar i livskvalitet 
 
 ACTION  Kontroll  
Fråga (LSI) Förbättring

 
Försämring

 
Förbättring 

 
Försämring

 
Är pensioneringen en bra tid? 0 2 3 3 
Lika lycklig glad som när du 
var yngre? 

2 1 0 4 

Väntar något roligt och 
intressant i framtiden? 

3 1 3 2 

Ofta varit eller längre tid känt 
dig nedstämd? 

1 2 0 2 

Så nedstämd att livet verkat 
meningslöst? 

0 1 1 1 

Ofta ängslig/orolig utan att 
förstå varför? 

1 2 2 2 

Känner du dig mycket trött? 0 2 1 1 
 7 11 10 15 
 
 
Det betyder att de anhöriga i kontroll-gruppen lever i en något mer utsatt 
situation än vad deltagarna i ACTION-gruppen gör, vilket kan förklara de större 
förändringarna i kontroll-gruppen i förhållande till ACTION-gruppen. 
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Betraktas svaren utan hänsyn till hur respektive individ har besvarat frågorna 
före respektive efter försöket, anser hälften av deltagarna i bägge grupperna att 
pensioneringen utgör en bra tid i livet.  
 

Det vill säga att för hälften av deltagarna har den anhöriges sjukdom inneburit 
att man som flera har uttryckt det under intervjuerna man inte kunnat förverkliga 
drömmar om att tillbringa ”mer tid till resor” eller ”att vara på sitt landställde”. 
I ACTION-gruppen är det dock fler som svarar ja på frågan om de är lika 
lyckliga nu som när de var yngre, medan det i kontroll-gruppen är precis 
tvärtom- Endast två av tio i kontroll-gruppen svarade ja på den frågan. Det är 
också fler i kontroll-gruppen än i ACTION-gruppen som känt sig nedstämda en 
längre tid. I bägge grupperna uppger sex av tio att de känner sig mycket trötta. 
Resultatet tyder på att det finns flera av anhörigvårdarna som är deprimerade 
och behöver hjälp på grund av sin livssituation.  
 

 
Tabell 12 Anhörigvårdarnas skattning av sin livskvalitet  
 
 Action Kontroll Action Kontroll 
Fråga (LSI) FÖRE   EFTER  
 Ja Ja Ja Ja 
Är pensioneringen en bra tid? 8 5 6 5 
Lika lycklig glad som när du var 
yngre? 5 6 6 2 
Väntar något roligt och 
intressant i framtiden? 5 4 9 5 
Ofta varit eller längre tid känt 
dig nedstämd? 5 5 3 7 
Så nedstämd att livet verkat 
meningslöst? 2 5 3 5 
Ofta ängslig/orolig utan att 
förstå varför? 2 5 3 5 
Känner du dig mycket trött? 4 6 6 6 
 
 
Genom att studera tabell 11 och 12 framgår det att det på individnivå skett 
förändringar som på gruppnivå inte syns för att de tar ut varandra. Till exempel 
har på frågan om livet känts meningslöst en person svarat nej på frågan före 
försöket men ja efter, samtidigt som en annan svarat ja före försöket men nej 
efter.  
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3.5 Tekniken 

Hos användaren är ACTION tekniskt uppbyggt kring en persondator som 
kompletterats med en kamera som sitter ovanpå den platta bildskärmen. Datorn 
är ansluten till Internet via ett ADSL-modem. Det vill säga att Internet går via 
den vanliga telefonens koppartrådar, men ligger frekvensmässigt ovanpå den 
vanliga talförbindelsen i telefonen som inte störs utan kan användas som vanligt. 
Internet via ADSL är ständigt påkopplat till skillnad från den tidigare 
modemtekniken som använde telefonens talkanal för att koppla upp en 
Internetförbindelse och där det inte gick att ringa medan man surfade på 
Internet. I det test som har genomförts i Linköping var det ett krav på att alla 
som ville medverka i testet också var Telia-abonnenter. Det gick inte att få en 
rimlig förklaring till detta. 
 
Andra frågetecken som kan kopplas till tekniken är den slutna värld som 
ACTION vill ha omkring sin tjänst. Det finns ingen möjlighet att låta andra 
personer som har en egen dator med kamera kommunicera i bild med 
användarna av ACTION. Från ACTIONs sida har man hävdat att man inte kan 
garantera tjänstens kvalitet om en annan uppkoppling än Telias bredband via 
ADSL används. Eftersom man ändå inte har kunnat garantera kvaliteten så 
förefaller det enbart handla om att tvinga användarna att bli Telias 
telefonkunder. 
 
Flera av användarna har klagat på att de inte kan höra ringsignalen när de inte 
sitter framför datorn och Linköping har vid flera tillfällen framfört önskemål om 
att få fram en typ av ringsignal som kan höras även på håll från datorn, men utan 
framgång. Likaså har användare velat få information om att någon har sökt dem 
när datorn inte varit på. På det sättet skulle osäkerhet av typen ”varför har inte 
den eller den ringt till mig på så länge? Vill de inte ha kontakt kanske”, vilket är 
tankar som har förekommit bland användarna. Enligt ACTION ska datorn stå på 
hela tiden och inte stängas av även om man inte är hemma eller använder den. 
Men för den här generationen känns det väldigt fel att låta apparater stå på fast 
de inte används. Om ACTIONs rekommendation följs så vet man också om man 
har fått samtal som man missat. Eftersom användarna inte gör som teknikerna 
har tänkt sig utan som de tycker känns riktigt, så måste detta ses som en 
konstruktionsmiss av användargränssnittet vid de brukartester som gjorts vid 
utvecklingsarbetet. 
Den teknik som används i ACTION är idag ca 10 år gammal vilket särskilt 
märks i videokvalitet och hur bild och ljud synkroniserar vid användandet. Som 
flera användare påpekar så är systemet oerhört instabilt. Det är inte bara själva 
teknikplattformen som har brister utan även själva hårdvaran har varit dålig i 
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flera fall vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det är Telia med ett oerhört 
teknikkunnande, som ansvarar för upphandlingen och leveransen av hårdvara. 
 

3.6 Effekter på kommunens verksamhet 

Vid de träffar som ACTION presenteras vid nämns alltid att kommunerna kan 
göra en årlig besparing på 96 000 kr per användarhushåll. Det används också 
som ett sätt att motivera den kostnad som tas ut för ACTION på 3 000 kr/månad 
och hushåll. Besparingen är baserad på en bedömning som gjorts av hushållen 
själva och av en biståndshandläggare samt tillsammans med de sköterskor på 
ACTION centralen i Borås som valde ut de fem familjer av 34 som haft störst 
nytta av ACTION (Magnusson and Hanson 2005). Kostnadsbedömningen är 
egentligen en kostnadsbeskrivning av en typ som används som ett första steg när 
en bedömning ska göras av den ekonomiska effekten av en ny tjänst såsom 
ACTION när det startades. En fullständig ekonomisk bedömning som inkluderar 
kostnads-effektivitet och cost-benefit analys är lämpligare när tjänsten har 
förfinats och är redo för randomiserade och kontrollerade försök (Magnusson 
and Hanson 2005).  
Kostnadsbeskrivningen gjordes sedan dels i form av intervjuer där familjerna 
beskrev sin upplevda nytta av ACTION. Dels genom att låta en 
biståndsbedömare som kände familjerna väl göra en uppskattning av hur mycket 
vårdservice familjerna hade behövt om de inte hade använt ACTION. Man 
konstaterade på detta sätt att medelbesparingen för de fem familjerna var       
217.800 kr/år och då var kostnaden för ACTION-tjänsten (25.800 kr/år) 
medräknad. Allt räknat enligt år 2001 - 2002 års penningvärde. Enligt tidigare 
studier hade Magnusson (2005 b) konstaterat att för majoriteten av de 34 
familjerna var nyttan av ACTION moderat men det fanns en liten grupp om fem 
familjer som inte hade någon nytta alls eller mycket lite nytta. För att få fram ett 
medelvärde på kostnadsbeskrivningen drogs därför kostnaden för ACTION    
(25.800 kr/år) från den medelbesparing de fem studerade familjerna hade      
(217 800 kr/år) och kvar fick man 191 900 kr som därefter delades med två för 
att få ett medelvärde som skulle kunna tänkas gälla för samtliga 34 familjer, det 
vill säga 95 950 kr eller avrundat 96 000 kr/år. 
 
I Linköpings fall skulle det innebära att för 1.000 användare görs en besparing 
på 6 miljoner om året.  
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För att försöka bedöma effekten av ACTION i Linköping på ett något mer 
objektivt sätt har kommunens statistik över kommunala hjälpinsatser använts. I 
den statistik som kommunen för över varje person som får någon form av insats, 
kan man följa när insatser sattes in och när de togs bort. Det är ett begränsat 
underlag som används eftersom det endast ingår 10-11familjer i varje grupp, 
men det är ändå dubbelt så många som de fem familjer som använts i 
Magnussons kostnadsbeskrivning. Det är dessutom baserat på faktiska uppgifter 
i kommunens register. 
 
Effekten av att delta i testet har följts på det sättet för både ACTION-gruppen 
och kontroll-gruppen. Hypotesen är att om ACTION har bidragit till att minska 
kommunens kostnader så bör det inom kontroll-gruppen finnas något fler som 
har flyttat till särskilt boende under perioden, än det har i ACTION-gruppen. En 
annan indikator är kommunens insatser hos de medverkande familjerna. Har den 
förändrats marginellt inom ACTION-gruppen och men ökat betydligt inom 
kontroll-gruppen, så bör ACTION kunna leda till lägre kostnader för 
kommunen. 
 
Utgångsläget är att i ACTION-gruppen är den sjuke anhörige något äldre     
(80,4 år) i genomsnitt än vad motsvarande sjuke i kontroll-gruppen är (78,6 år), 
medan sjukdomen har debuterat i genomsnitt tidigare i kontroll-gruppen. I 
kontroll-gruppen skedde debuten för 5,3 år sedan och i ACTION-gruppen för 
4,7 år sedan. Skillnaderna är dock små och diagnoserna motsvarar också 
varandra i de bägge grupperna. 
 
De kommunala insatserna är uppdelade i tre olika huvudgrupper och har hämtats 
från de så kallade brukarkorten som sätts upp för var och en som får någon form 
av kommunal hjälp. Utföraren kan vara kommunen eller en privat entreprenör. 
De tre grupperna är Hemtjänst, Biståndstid, Biståndskategori. För att se hur 
testperioden har påverkat de kommunala insatserna har skillnaden mellan hur 
dessa var före testet påbörjades och efter att testet har genomförts. Resultatet 
visas i tabellen nedan för 10 av familjerna i varje grupp.  
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Tabell 13 Förändringar i kommunala insatser 
 
 Ökad tid (tim/v) Ändrade insatser Dagvård Vårdboende 

 Action Kontroll Action Kontroll Action Kontroll Action Kontroll
1 15,0 0,0 1 0     
2 0,0 0,0 0 4  ja ja  
3 15,0 0,0 2 0     
4 22,1 0,0 2 0     
5 0,0 0,0 0 0   ja  
6 15,2 5,3 6 3     
7 0,0 0,0 2 0 ja    
8 0,0 0,0 0 0     
9 0,0 0,0 0 2     
10 0,0 0,0 2 1  ja ja  

 
 
Tabellen visar hur tid för olika insatser har ökat för några av hushållen i 
respektive grupp. I ACTION-gruppen har tiden för insatser ökat i fyra fall och i 
kontroll-gruppen i ett fall. I kontroll-gruppen är ökningen inte lika stor som i 
något av de fyra fallen i ACTION-gruppen, men det beror på att ökningen sker 
från en betydligt högre startnivå (30,84 tim/vecka), medan ökningen i ACTION-
gruppen sker från en mycket låg nivå (2,98 tim/vecka i medeltal). De ändrade 
insatserna kan antingen hänga samman med att en person går över från dagvård 
till särskilt boende eller vårdboende, eller från regelbundna hjälpinsatser i 
bostaden till dagvård. I ACTION-gruppen har tre personer fått vårdboende 
under testperioden, medan det i kontroll-gruppen är två personer som fått 
dagvård men ingen som fått vårdboende. I ACTION-gruppen har en person fått 
dagvård medan sex redan hade detta. 
I bägge grupperna har kommunens insatser ökat under testperioden. Utfallet 
stöder inte att ACTION ger några besparingar för kommunen. 

3.7 Deltagarnas uppfattning om försöket 

Bägge grupperna har fått frågan vad de tyckt om försöket. Frågor till ACTION-
gruppen och deras svar visas i tabell 14. Frågorna syftar till att få veta om de 
tycker att de har haft nytta av att delta i försöket. Frågorna har inte specifikt tagit 
upp de mål som försöket ställde upp från början, det vill säga om de känner sig 
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tryggare och mer kompetenta som anhörigvårdare efter försöket i jämförelse 
med hur de upplevde sig själva i rollen som anhörigvårdare före försöket. Ett 
annat sådant mål är att anhörigvårdarna ska bli mer aktiva i att lösa 
vardagsproblem. Istället tar frågorna här upp om de känner att de blivit hjälpta 
av att använda ACTION och av att medverka i försöket. 
 
 
Tabell 14 Anhörigvårdarnas uppfattning om ACTION-försöket 
 
ACTION-GRUPPEN Ja Nej 
Tycker du att du blivit hjälpt av Action? 10 0 
Har Action infriat dina förväntningar? 8 2 

 Höga Låga 
Vilka förväntningar har du haft på Action? 7 3 
 Behövt hjälp Vet ej 
Hur skulle du ha gjort utan Action? 3 7 
 
 
Alla i ACTION-gruppen anser att de har haft nytta och fått hjälp av ACTION. 
Dessutom har de oftast höga förväntningar man haft på att medverka i ACTION 
infriats. Man är mycket nöjda med ACTION. På frågan om vad man själv tror 
att man skulle ha gjort utan ACTION svarar de flesta att de inte riktigt vet vad 
de skulle ha gjort. Tre av anhörigvårdarna säger dock att de skulle ha behövt 
hjälp på något sätt.  Vid intervjuerna ger också de flesta ett mycket gott betyg åt 
ACTION användningen och de säger sig vara beredda att rekommendera 
tjänsten åt andra. 
 
Motsvarande frågor till kontroll-gruppen visas i nedanstående tabell. 
 
Tabell 15 Anhörigvårdarnas uppfattning om försöksperioden 
 
KONTROLL-GRUPPEN Ja Nej 
Har du blivit hjälpt av gruppen? 10 0 
Har dina förväntningar infriats? 10 0 

 Höga Låga 
Vilka förväntningar har du haft? 7 3 
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Även kontroll-gruppen är mycket nöjd med sin medverkan i testet och de säger 
sig alla ha blivit hjälpta på något sätt av att delta. Man har i samma utsträckning 
som i ACTION-gruppen haft höga förväntningar på att medverka; sju av tio har 
haft höga förväntningar. Alla säger sig ha fått sina förväntningar infriade. De 
som haft låga förväntningar har även de sagt att det var bättre än de trott. 
 
Vad vill då ACTION-användarna betala själva för en tjänst som de är så hjälpta 
av och så nöjda med. Medelvärdet av deras egna värderingar ligger på 337 
kr/månad och medianvärdet på 300 kr/månad. Spridningen är dock stor mellan 
vad den som är beredd att betala mest väljer (750 kr/mån) och den som vill 
betala minst (99 kr/mån). Två familjer visste inte vad de ville betala för tjänsten. 
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4. Slutsatser 
ACTION har utvärderats vid andra tillfällen bland annat av Borås kommun 
(2006). Kommunens slutsatser är att de flesta användarna har haft nytta av 
tjänsten, särskilt används bildtelefonen och ju längre man medverkat i ACTION 
desto mer används bildtelefonen. I den utvärderingen nämns även en del kritik 
från personalens sida som även framkommit i det försök som har gjorts i 
Linköping. I Borås har 10 personer intervjuats om ACTION-tjänsten och tre 
anser att den är dyr och de är också tveksamma till den kalkyl som presenteras 
av ACTION. Av de intervjuade biståndsbedömarna var det en som var negativ 
medan de övriga var positiva och ansåg att kvarboende kan förlängas med 
ACTION. Även i Linköping har uppfattningen att tjänsten är dyr framkommit 
och man har även varit tveksam till om den kostnadsbesparing som presenteras 
verkligen håller. I Solna kommun valde man att försöka sätta ihop en egen tjänst 
som innehöll ungefär samma komponenter som ACTION. I sin slutrapport anger 
Solna kommun att syftet med projektet var att ”genom en modell för IT-baserad 
kommunikation öka möjligheten till social kontakt, stöd och rådgivning från 
kommunens anhörigstödjande funktioner, samt öka tillgänglighet av information 
och kunskap”. Den viktigaste skillnaden mellan Solnas koncept och ACTION är 
att Solna använder en programvara för bildtelefonin som är gratis och därmed 
gör det möjligt för alla med samma programvara att kontakta dem som valt att 
ingå i projektet. Det finns naturligtvis flera andra skillnader och projektet har nu 
avslutats. I rapporten finns ingen bedömning av kostnader eller effekter på 
kommunens verksamhet. Det är helt klart så att ACTION har satt fingret på ett 
behov och har utvecklat en organisation för att förmedla sin kunskap om hur 
detta behov kan ges olika lösningar. Däremot är det samarbete som de har med 
Telia inte särskilt övertygande trots att Telia i sin kärnverksamhet kan vara det. 
När priset, som de flesta i kommunerna som har inblick i ACTION tycker är för 
högt, diskuteras hänvisar Telia till Action Caring AB som de säger har en hög 
kostnad för sitt utvecklingsarbete kring ACTION, medan Action Caring AB 
hänvisar till Telia och deras kostnader. Priset är en avgörande tröskel för att 
ACTION ska lyckas nå en större marknad som inte är baserad enbart på bidrag 
från staten. En annan avgörande fråga är hur ACTION rent tekniskt fungerar, 
vilket tjänsten idag inte kan sägas göra på ett tillfredställande sätt. Likaså har 
man valt att använda avtal som är oerhört krångliga att både förstå och avsluta. 

4.1 Avtal och teknik 

Den avtalskonstruktion som Telia har valt att använda gör det mycket besvärligt 
för kommunerna att kliva ur avtalet. Ramavtalet gäller hela tiden som det 
fortfarande finns en användare vars treåriga avtal är aktuellt.  



 

42 

 
Tekniskt måste det sägas att ACTION för närvarande håller en allt för låg nivå 
både vad gäller implementering och funktionalitet. Tekniskt har ACTION 
fungerat mycket dåligt under försöket och det har blivit sämre och sämre. Ljud 
och bild synkroniserar inte, användarna hör inte när det ringer, uppkopplingarna 
försvinner och datorerna måste startas om ideligen. Tekniskt är det märkligt att 
inte tio års användning av tjänsten och en medverkan av Telia inte givit bättre 
kvalitet. Det har även varit en dålig respons från leverantören av ACTION på de 
önskemål om förbättringar som har framförts från kommunens sida. 
 
Enligt avtalet så låses datorerna för andra program än dem som ACTION 
installeras med. Syftet med denna låsning är att förhindra att program som 
eventuellt installeras i datorn av någon annan än ACTION ska komma i konflikt 
med ACTION. Det här är ett generellt problem som innebär att varje gång en 
användare är intresserad av en ny tjänst, så måste han eller hon också ha en ny 
datoruppsättning som också den är låst för andra applikationer. Det här är ett 
upplägg som måste ersättas av en teknik som gör det möjligt att låta flera 
program finnas samtidigt i en och samma dator. Ett tänkbart koncept kan 
möjligen vara att programmen ligger i ”moln” på nätet och används online när 
de behövs, så kallad cloud computing. Det innebär att som kund ska man kräva 
att den tjänst man köper inte låser en dator till enbart denna tjänst, utan att det 
finns utrymme för andra applikationer också på samma dator och att de fungerar 
ihop. Det är en uppgift för leverantörerna att se till att tjänsterna kan levereras på 
ett sätt att de klarar av att samexistera med andra tjänster i en och samma 
datormiljö.  

4.2 Användarnas omdömen om ACTION 

Användarna av ACTION i Linköping är alla mycket nöjda och de uppvisar på 
det sättet samma mönster som alla andra användare av ACTION, vilket även 
användarna av Solnas motsvarighet uttrycker. I Linköping har det funnits en 
kontroll-grupp som haft möten på liknande sätt som de som förekommit i 
ACTION-gruppen och som är en del av ACTIONs koncept. På anhörigcenter i 
Linköping har personal funnits som har presenterat och utbildat användarna av 
ACTION, och som också träffat kontroll-gruppen med motsvarande intresse och 
engagemang. Det som skilt de bägge grupperna är användandet av en dator för 
att skaffa sig kontakt och information utöver den kontaktmöjlighet som 
anhörigcenter erbjuder. Även kontroll-gruppen är mycket nöjd med sin 
medverkan och bägge grupperna vill fortsätta med någon form av verksamhet 
om inte ACTION kommer att finnas kvar i kommunen, och när testprojektet nu 
avslutats. 
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4.3 Slutsatser 

Den slutsats som kan dras av detta är att det inte i första hand är ACTION-
datorn med dess olika funktioner som ger nyttan utan det är intresset för den 
situation som anhörigvårdarna befinner sig i som är avgörande. En liknande 
slutsats drar Solna kommun utifrån sitt projekt när de säger att ” För vissa har 
just uppmärksammandet av samtalen kring deras situation varit viktig”. Det 
ACTION-tjänsten åstadkommer är en organisation kring frågor som rör 
anhörigvårdarnas tunga uppgift och som sätter fokus på detta, samt låter 
anhörigvårdarna få berätta om sin situation i en krets som förstår vad det handlar 
om. Det är troligen detta, det vill säga själva interventionen som har störst 
betydelse för hur deltagarna har upplevt sin medverkan i projektet. 
 
Den besparing som ACTION presenterar för kommunerna när tjänsten ska säljas 
in är inte tillförlitlig enligt resultatet i den här utvärderingen. Den baseras 
dessutom på en kostnadsbeskrivning som inte alls är detsamma som en riktig 
bedömning av nytta-kostnad. En mycket preliminär och osäker bedömning har 
fått status av att vara ett tillförlitligt ekonomiskt underlag för en kommun att ta 
ställning till, när man ställs inför frågan om man ska införa ACTION eller inte. 
För deltagarna i Linköpings test har istället kommunens kostnader ökat för att 
insatserna har ökat. I vissa fall har de medverkande fått kunskap som gjort att de 
blivit bättre på att söka hjälp som de har rätt att få. En effekt av ACTION som 
inte skall underskattas.  
 
Det går inte heller att se att användandet av ACTION har kunnat påverka när en 
demenssjuk person måste flytta till ett vårdboende. Nu handlar det om en för 
kort tid som testet har pågått för att några säkra slutsatser av det slaget skall 
kunna dras, men det betyder också att den besparing som utlovas inte kan bli 
aktuell förrän i slutet av en demenssjukdom. En sjukdom som Alzheimer 
utvecklas ofta långsamt och kan pågå i tio år eller mer. 
(www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens) Vanligtvis har den pågått under ett 
antal år när den blir diagnostiserad. Samtidigt har det visats att orsaken till att 
flyttningen görs beror på att de anhöriga inte längre orkar eller vill ta hand om 
sin partner, trots avlastning eller växelvård. Endast i 3 fall av 149 bedömdes 
kvarboende kunna ha förlängts med ökat anhörig-stöd i den studie av flyttningar 
som genomförts i Sundsvall 2005 (Socialstyrelsen, 2005). I rapporten reserverar 
man sig för vad som skulle kunna vara möjligt om stöd sätts in tidigt anpassat 
till de anhörigas vilja: ”Fortfarande finns inget svar på frågan om ett 
anhörigstöd som sätts in långt tidigare och som är anpassat till de olika 
anhörigas vilja och praktiska möjligheter skulle kunna påverka möjligheterna 
att bo kvar i den egna bostaden” (Socialstyrelsen, 2005). Det är så pass 
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påfrestande att leva sida vid sida med en person med demens att orken till slut 
tryter.  
Om man ändå antar att de medverkande i testet som varit diagnostiserade under 
ungefär 5 år, kommer att ha sin sjukdom under tio år, och det vidare antas att 
under det sista av dessa år kommer personen att bo på vårdboende, så innebär 
det att en eventuell nytta av ACTION som innebär förlängt kvarboende inte kan 
inträffa förrän i slutet av de fyra år som de kan beräknas bo kvar hemma. För att 
det skall finnas en nytta måste stödet användas tidigare, det vill säga i början av 
de fyra åren som den sjuke bor kvar hemma. Det innebär att som mest skulle en 
besparing kunna göras under två år. Med den beräkningsprincip som använts av 
ACTION skulle en besparing i så fall vara 2 x 96’ – 4 x 48’ vilket ger 0 kr. 
(48 000 kr är månadsavgiften 3 000 kr plus kostnaden 1 000 kr per månad för en 
ACTION-central, egen personalinsats oräknad.) Lägger man till kostnaden för 
den egna personalen som krävs för att det skall bli en grupp med träffar, så leder 
det istället till ett underskott. 
 
Enligt en studie som presenterats av Westerlund och Persson (2006) dominerar 
två huvudorsaker till varför man flyttar till särskilt boende; 
orienteringshandikapp och omvårdnadsbehov med korta och kritiska intervall. I 
84 % av alla studerade flyttningar var detta orsaken till att man flyttat hemifrån. 
”Den handikappande omständigheten [måste] förstås inte bara som en följd av 
sjukdom eller skada, funktionsnedsättningar eller nedsatt aktivitetsförmåga utan 
också som en följd av att närstående saknar möjlighet och/eller vilja att bistå 
den enskilde”.  
Det saknas än idag kontrollerade och longitudinella studier som kan visa om ett 
stöd som ACTION verkligen skulle kunna öka möjligheten att bo kvar hemma, 
vilket gör kalkylen än mer osäker. 
 
Användarna av ACTION utnyttjar huvudsakligen Internet och bildtelefoni. Det 
innebär att kommunen subventionerar Internet genom att deltagarna får en dator 
och en uppkoppling till Internet för endast 100 kr/mån. Det är betydligt lägre än 
vad en användare av Internet med egen dator och eget abonnemang betalar. För 
kommunens del är det betydligt bättre och mer kostnadseffektivt att 
vidareutveckla sin verksamhet i anhörigcenter där de positiva effekterna av 
projektet uppkommit. Utvecklingen av programmen som ingår i ACTION har 
inte heller skett i den utsträckning som kunde ha väntats, vilket gjort att 
användarnas intresse av programmen snabbt avtar. Motsvarande information 
finns idag också på andra websidor såsom olika vårdguider och specialsidor, 
som till exempel visar hur Heimlich manöver vid mat i luftstrupen kan 
användas, och så vidare. För kommunens del vore det bäst om landstinget kunde 
ansvara för att det finns aktuella länkar till de sidor som man som äldre och som 
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anhörigvårdare har nytta av för att säkerställa att informationen är medicinskt 
riktig och aktuell. Bildtelefoni kommer att bli en alltmer spridd funktion i takt 
med att bredband ersätter de gamla telefonlinjerna och därmed ger tillgång till 
högre bandbredd och möjlighet att visa video i realtid med hög kvalitet. 
Bildtelefoni kommer därför att finnas tillgänglig på marknaden till olika 
prisnivåer beroende på vilken kvalitet som önskas. 
 
Slutsatsen är att ACTION har uppmärksammat anhörigvårdarna och kunnat 
utnyttja IT för att skapa en organisation som ger anhörigvårdare möjlighet att 
komma ut i sammanhang där deras erfarenheter efterfrågas och där deras 
situation uppmärksammas. Det måste ses som mycket positivt. Konceptet med 
regelbundna möten med information och trevlig samvaro, och helst också en 
uppsökande verksamhet för att nå alla de personer som vårdar en anhörig bör 
vidareutvecklas i Linköping av anhörigcenter. 
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