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1. Introduktion
De senaste åren har vi sett ett ökat samhällsintresse för kvarboende, hemvård, och stödjande teknik
(Koch, 2005). Den underliggande drivkraften är vetskapen att Sveriges (och Europas) befolkning blir
allt äldre, dvs. demografin skiftar dramatiskt mot en större andel äldre människor. Europas
befolkning bli allt äldre i en allt snabbare takt, mellan 2010 och 2030 kommer andelen människor i
åldersintervallet 65‐80 att öka med nästan 40 procent. Detta medför stora utmaningar för Europas
samhällen och ekonomi och en av huvudutmaningarna handlar om hur offentlig förvaltning och
samhället i stort ska kunna möta vård‐ och omsorgsbehovet. En strategi för att minska belastningen
på offentlig förvaltning är att möjliggöra för äldre att bo kvar hemma längre (s.k. kvarboende) istället
för att flytta till särskilt äldreboende. Från anhöriga och vårdtagares perspektiv handlar det om att
förbättra livskvalitén för de äldre.
På senare tid har öppen innovation (Chesbrough, 2006) och användardriven innovation (von Hippel,
2005) uppmärksammats allt mer. Att öppna upp innovationsprocesserna till att involvera fler
intressenter ökar chanserna till lyckade innovationer. Att dessutom utgå från verkliga behov bidrar
till att skapa lösningar som kan öka adoptionen. På senare tid har konceptet Living Lab
uppmärksammats i Europa. Det finns många olika definitioner av konceptet Living Lab. European
Network of Living Labs definierar konceptet som ”ett Living Lab är både en metod för användardriven
innovation och organisationerna som primärt använder det” [1]. De fortsätter med att ett Living Lab
handlar om experiment och samproduktion med riktiga användare i verkliga miljöer, där användare
tillsammans med forskare, företag och offentlig sektor tillsammans försöker finna nya lösningar, nya
produkter, nya tjänster eller nya affärsmodeller. Eriksson et al., 2005 skriver att ”Living Lab
representerar en användarcentrerad forskningsmetodik för att uppfatta, prototypa, validera och
förädla komplexa lösningar i multipla och utvecklande verkliga kontexter”.
Projektet har bedrivits av två svenska Living Labs; Halmstad Living Lab (projektledare) och Stockholm
Living Lab. Vi har valt att använda Living Lab metodik för att fånga verkliga behov från seniorer, deras
anhöriga samt personal i hemtjänst och på äldreboende i Halmstad kommun och Botkyrka kommun, i
den första fasen av detta projekt som avrapporteras i denna rapport. Vi har hittills blivit beviljade
medel från VINNOVA att utföra projektets första fas, och denna rapport ligger till grund för de övriga
två faserna.
Fas två är en utvecklingsfas som syftar till att tillsammans med kommuner, företag, vårdpersonal,
äldre och deras anhöriga i de två regionerna finna lösningar till några av de behov som identifierats i
fas ett och realisera dessa i form av prototyper. Fas tre är en utvärderings och spridningsfas där vi
avser att utvärdera prototyperna i hemmiljö i de två kommunerna och sprida resultatet i
kommunerna, på konferenser (både branschspecifika och forskningsrelaterade), i
populärvetenskapliga skrifter samt i vetenskapliga publikationer.
Projektets övergripande forskningsfråga är: På vilket sätt kan involverandet av flera olika
intressentgrupper bidra till värdeskapande innovationer som bemöter slutanvändarnas behov?
Det praktiska syftet med projektet är att göra en behovsinventering och prioritering som resulterar i
ett antal innovationer som i sin tur främjar företagandet i regionerna. Dessutom bidrar projektet till
att stärka verksamheten i de två deltagande Living Labs.
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Projektets vetenskapliga syfte är att:
•
•
•

undersöka värdet av olika metoder för behovsinventering
beskriva värdet av involvering av olika intressentgrupper i innovationsprocessen
vidare utforska konceptet Living Labs

I denna rapport kommer vi inledningsvis att presentera en kartläggning av området, dels från tidigare
egna studier (Halmstad Living Lab) och dels genom en omvärldsanalys (Stockholm Living Lab).
Därefter kommer vi att presentera tillvägagångssätt samt resultat från Halmstad kommun och
Botkyrka kommun. Därefter diskuterar vi vårt resultat och kategoriserar vi upp de behov vi har
funnit. Avslutningsvis ger vi förslag på områden att gå vidare med i fas två av projektet.
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2. Bakgrund/kartläggning av området
2.1 Tidigare egna studier
Vid uppstarten av projektet genomfördes en kartläggning av projekten ”Trygg Hemma ‐ Leva & Bo”
och ”Trygg Hemma ‐ Living Lab” där de delar som relaterar kvarboende seniorer, äldreboende och
hemvård samlades upp. Kartläggningen resulterade i tre områden som beskriver potentiella
utvecklingsområden eller behovsområden för grupperna seniorer (Tabell 1), anhöriga (Tabell 2) och
personal (Tabell 3). Dessa områden användes som ingångsvärden till många av de inledande
aktiviteterna som utfördes i projektet.
Kommunikation

Förströelse och
aktivitet

Dagliga livet

Trygghet och
omsorg

Fylla en funktion

Förebygga
ensamhet

Aktiviteter för
kropp och tanke

Handla

Veta att någon
kommer om jag
blir liggande

Ta vara på
livserfarenhet

Långa avstånd till
nära och kära

Samvaro

Laga mat

Kunna komma
utanför bostaden

Behålla sitt
människovärde

Städa

Kunna kalla på
hjälp

Kunna klara sig
själv så mycket
man vill/kan

Hygien

Veta vart man
vänder sig med
sina frågor

Kompensera för
nedsatt fysisk
förmåga

Relevant vård och
omsorg

Svårt att
kommunicera på
ett smidigt sätt

Rollator och
rullstol
Bekvämlighet
Tabell 1. Utvecklingsområden för seniorer

Kommunikation

Trygghet

Omsorg

Långa avstånd

Fungerar trygghetslarmet som
det ska?

Känslan av att inte räcka till

Kommunikationssätt

Stöld

Känslan av att göra för mycket
eller för lite

Strömavbrott
Funktionalitet
Om något händer?
Tabell 2. Utvecklingsområden för anhöriga
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För att underlätta det dagliga arbetet med
omvårdnadstagaren

Stöd för att underlätta det dagliga arbetet
utanför omvårdnadstagarens boende

Förflyttning

Planering av arbetsuppgifter

Lyft

Transporter

Hygien

Nyckelhantering

Städ

Rapportering

Matlagning

Kommunikation

Kommunikation
Larm
Tabell 3. Utvecklingsområden för personal

2.2 Omvärldsanalys
Som en del av projektet Silver Technology har en kartläggning (Bilaga 1) gjorts av projekt,
verksamheter och finansierande organisationer som har bäring på området kvarboende,
äldreboende och hemvård. Vissa projekt tar sin utgångspunkt i vården och sträcker sig ut till en
hemvårdssituation. Dessa projekt har också listats.
Syftet med kartläggningen är att lyfta fram resultat som kan beaktas vid formulering av kommande
faser av vårt projekt, samt att i allmänhet lyfta fram resultat och initiativ på ett sammanfattande sätt
så att informationen kan spridas. Det för projektet kanske viktigast är att vi själva skall få en kartbild
över pågående och avslutade aktiviteter och relevanta skrifter.
Sammantaget är det massiva insatser som gjorts under de senaste 10 åren och som ser ut att
fortsätta oförminskat under de kommande åren.
Detta är ingen heltäckande listning på allt som gjorts eller görs inom området utan snarare en start
på en listning av projekt och verksamheter som kan fyllas på för att ge en ännu mer komplett bild av
projekt och skrifter att dra erfarenheter och slutsatser ur. Det kan betyda att resultat kan spridas
bättre och därmed innebära att samma saker inte behöver göras om i kommande projekt och att
projektresultat kan komma till nytta på ett sätt som varit svårt att uppnå hittills.
I Sverige pågår en mängd mycket intressanta projekt inom området kvarboende, äldreboende och
hemvård. Många goda resultat har hittills uppnåtts och det finns mycket att lära från alla dessa. Som
en följd av de regionala programmen finns idag flera centrumliknande organisationer i Sverige som
bidrar till en mängd projekt.
Filosofin kring fördelningen av medel till projekt har i vissa fall varit det många blommornas princip.
Det innebär att många projekt får chansen att visa upp resultat. HI har till exempel i ”Teknik för
äldre” med statliga medel finansierat mer än 100 projekt på tillsammans 66 MSEK. Viktigt är då att
spridningsmekanismerna är på plats då varje projekt för sig inte förmår föra ut sitt resultat.
På senare tid har från flera håll observerats att resultaten av de många insatserna inte förmått
spridas på ett tillbörligt sätt. Inte minst i publikationen ”Vårda Idéerna av Jan Dahlin” på uppdrag av
Vinnova redovisas detta på ett tydligt sätt.
4

De flesta projekt som startats har inte innehållet en absorptionsfas av tidigare resultat och inte heller
en spridningsfas av de i projekten uppnådda resultaten. Det har fått till följd att en del dubbelarbete
kan observeras likväl som att flera idéer inte kunnat exploateras i större skala. Som exempel kan man
föra fram Kortedala projektet som tydligt visade på hur lönsamt det var att införa modern teknik i en
hemvårdssituation. Projektet avslutades 2004 med det är först 2010 som resultatet börjar
implementeras i större skala där den nu sprids i hela Göteborgsområdet.
Flera av projektägarna har med kraft påpekat vikten av att ha med både kommun och landsting som
aktiva partners i projekten. I detta belyses ett av de stora problemen som finns i gränsövergången
mellan dessa offentliga aktörer.
Klart är att många projekt bedrivits i en triple helix konstellation och det är en förutsättning för
framgång. Inte minst då ansvaret fördelning av biståndsmedel inte alltid innefattar förskrivning av
hjälpmedel i vardagen.
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3. Behovsanalys Halmstad
Behovsanalysen som genomfördes av Halmstad Living Lab siktar på att i Living Lab anda involvera alla
relevanta intressentgrupperna för att på så sätt skaffa sig en god helhetsbild av problemsituationen.
Den primära intressentgruppen var de kvarboende seniorerna och seniorer på servicehus, utöver
dessa involverades även anhöriga och vård och omsorgspersonal. För att orientera oss inom
problemområdet genomfördes först en förstudie där tidigare studier undersöktes, detta följdes
sedan upp av en intervjustudie med chefer och beslutsfattare inom vård och omsorg.
Detta gav oss tillräckligt med bakgrundsinformation kring problemområdet för att kunna planera och
utföra resterande aktiviteter som bestod av auskultationer med personal och workshops med äldre,
anhöriga och vård och omsorgspersonal. Utöver detta använde vi oss av kompletterande
datainsamlingstekniker så som intervjuer, dagboksskrivande, videoupptagningar och enkäter för att
dryga ut och validera insamlad data. Vad som följer nu är en kortare beskrivning av alla
datainsamlingstekniker som användes och några av de utmaningar som vi stötte på samt det resultat
som genererades.

3.1 Auskultation och intervjuer i Gislaveds kommun
Under projektets uppstart genomfördes en auskultation med hemtjänstpersonal och personal vid två
vård‐ och omsorgsboenden i Gislaveds kommun. Syftet med auskultationen var både att bekräfta de
utvecklingsområden som identifierades under förstudien och att upptäcka nya områden att fokusera
på under projektets gång. Auskultationen eller skuggningen som den kallades informellt inom
projektet utfördes under sju arbetsdagar i slutet av april 2009. Under denna tid följde skuggaren
ordinarie personal och deltog aktivt i de flesta arbetsuppgifterna med undantag för när seniorerna
behövde hjälp med aktiviteter av intimare natur. Både personalen och seniorerna var informerade
om syftet med auskultationen. Efter den utförda auskultationen genomfördes även intervjuer med
personalen för att ge en större förståelse kring de observationer och erfarenheter som skuggaren
skaffat sig under auskultationen.
Auskultationen resulterade i en rad observationer av skuggaren. Många av dessa gick att koppla till
förstudiens utvecklingsområden och tjänade till att illustrera dessa på ett gott sätt. När det gäller
observationer kring behov och problem på själva vård‐ och omsorgsboendet så rörde många av dessa
klumpiga hjälpmedel som används för rehabilitering som var i behov av förbättring. Ett exempel på
detta var en barr som används för balansträning. Barren var så besvärlig att ställa in att personalen
efterlyste en mer lättanvänd barr så att tiden som lades på att justera den kunde användas för
rehabilitering istället. På samma sätt behövdes förbättrade ståbord som användes för gymnastik så
att även rullstolsburna kunde använda dessa på ett smidigt sätt. Ett annat område som skulle kunna
förbättras för personalen var informationsspridning och medicineringsrutiner. Vad det gällde
medicineringen efterlystes någon form av påminnelsehjälpmedel som kunde ge stöd för att
säkerställa att alla fick den medicin som de behövde. Vad det gällde behovet av bättre
informationsspridning så gällde detta främst i skiftet mellan två arbetslag, där information från
föregående arbetslag behöver föras över till nästa.
Vad det gäller seniorernas behov så fanns det utrymme för förbättringar när det gäller
fjärrkontrollerna som brukades. En del seniorer använde fjärrkontroller för att tända och släcka
lampor, gränssnittet på dessa var väldigt dåligt och gav inte användaren tillräckligt med stöd för att
enkelt avgöra vilken knapp som gjorde vad. Ett annat vanligt förekommande problem var personer
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som körde fast med sin rullstol eller sin rollator. Skuggarens reflektion var att detta borde kunna
lösas med någon form av stöd för navigation som antingen förebygger eller underlättar att komma
loss. Utöver detta fanns det även behov av kommunikationshjälpmedel för personer som exempelvis
har mist sitt tal, har skrivsvårigheter eller dåligt minne. Skuggaren upplever att några av de seniorer
han stöter på har ett stort behov av att göra sig förstådda som är svårt att tillgodose.
Under auskultationen med hemtjänstpersonal noterade skuggaren att det trots alla hjälpmedel
(exempelvis liftar) som finns i brukarens lägenhet fortfarande krävs en hel del tunga lyft. Dessa
hjälpmedel hade om möjligt kunnat förbättras för att avlasta personalen ytterligare. Det fanns även
här ett behov av ett förbättrat stöd för informationsspridning och kommunikation. Exempelvis hände
det att personal lämnade meddelanden i brukarens lägenhet till nästa representant från
hemtjänsten, detta borde kunna lösas på ett smidigare sätt.
Rullstolar var även ett problematiskt område för de kvarboende seniorerna. Exempelvis var en senior
för svag för att skjuta sin partners rullstol när det lutade. I ett annat fall så hade en senior inte
tillräckligt med styrka för att låsa upp snäpplåsen själv som man kunde använda för att låsa
rullstolens hjul. Ett annat område där det finns utrymme för förbättringar var trygghetslarmen. En
kvinna använde exempelvis sitt trygghetslarm för att stämma av varför hennes mat dröjde istället för
att endast bruka det i nödfall. Skuggaren uppmärksammade även att trygghetslarmet inte gav någon
återkoppling om brukaren befann sig för långt från centralstationen. I detta fall hade en brukare
ramlat i sin trädgård och larmat, men eftersom hon inte kunde höra centralenheten så visste hon
inte om larmet hade gått fram. Utöver detta uppmärksammades även problematiken med
synhjälpmedel som både var krångliga att byta batterier i och som, på grund av att de var
optikbaserade endast lät brukaren koda av några få bokstäver i taget vilket gjorde läsningen långsam
och omständlig. Slutligen noterades även behovet av hjälpmedel som kan stödja kommunikationen
mellan personer som på något sätt ofrivilligt glidigt ifrån varandra. Exemplet som används för att
illustrera detta var en kvinna vars bästa vän hade hamnat på sjukhus efter ett benbrott, kvinnan
saknade deras långa dagliga samtal.
I de uppsummerande intervjuerna med personal från hemtjänsten och vård‐ och omsorgsboende så
lyftes främst behovet kring bättre hjälpmedel som kan användas för att underlätta tungt fysiskt
arbete. Detta framträdde mer i intervjuerna med personalen som arbetar med kvarboende även om
detta problem även fanns på vård och omsorgsboende. De hjälpmedel som efterlyftes var främst
liftar som är lätta att rotera och flytta över kortare sträckor, alternativ till taklift som man kan ställa
över en säng samt förbättrade rullstolar där man enklare kan hjälpa personen ut på sidan. Utöver
detta hade trygghetslarm där man inte upplever någon risk att larma i onödan varit uppskattat, då
detta är ett problem idag. Man upplevde även att man behövde kommunikationsstöd eller
hjälpmedel för personer som bara pratar andra språk än svenska samt ökad kunskap kring kulturella
skillnader. Slutligen hade personalen gärna uppskattat bättre stöd i sin hantering av pensionärernas
mediciner, exempelvis med hjälp av ett påminnelsestöd som nämnts tidigare och ett bättre
dokumentations‐ och rapporteringsstöd.
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3.2 Intervjuer med chefer och beslutsfattare i Halmstad kommun
Intervjustudie med sex chefer och beslutsfattare inom vård och omsorgssektorn i Halmstad kommun
för att skaffa oss en förståelse kring grundläggande problematik inom vård och omsorg.
Respondenterna hade positioner med koppling till hemtjänsten, särskilda funktioner, servicehus,
service och vård och omsorgsboende. Frågorna fokuserade på utmaningar inom vård och
omsorgssektorn och vilka områden som kunde anses vara eftersatta vad det gäller stöd och
hjälpmedel.
Intervjustudiens syfte var att skapa en bild kring vilka utmaningar som finns inom bland annat
hemtjänst, vård och omsorgsboende, servicehus och relaterade bitar som exempelvis
servicepersonal som utför städning och inköp med mera. På samma sätt som varje möte med en
brukare är unikt så är även varje enhet inom vård och omsorg unik. Syftet med denna
sammanfattning är trots detta att försöka skapa en syntes kring synen på utmaningar, hjälpmedel
och vård och omsorg av brukare inom Halmstad kommun.
Det finns många olika typer av utmaningar när det gäller arbete med vård och omsorg inom
kommunen och det varierar stort mellan olika områden. Det tunga fysiska arbetet är dock
återkommande. När det gäller fysiskt påfrestande arbete så rör det sig om allt för tunga lyft vid
inköpssituationer eller städning för servicepersonal samt tunga lyft av vårdtagare i olika
vårdsituationer. Det krävs även en hög grav av flexibilitet hos personalen då varje vårdtagares fall är
unikt, detta är en utmaning både när det gäller vård men även när man skall försöka övertala en
vårdtagare att de behöver en viss typ av hjälpmedel eller stöd som de inte är intresserade av att
skaffa eller använda.
Det är även en stor utmaning att sköta kommunikation och personalens planering på ett effektivt
sätt. Arbetssituationerna och tiderna varierar stort för personal både inom hemtjänst och på olika
typer av boenden, detta på grund av att vårdbehov hos specifika vårdtagare både ökar och minskar,
samtidigt som det både tillkommer och faller bort vårdtagare. Detta ställer både höga krav på den
som skall planera de anställdas arbete och schemaläggning, samtidigt som det ställer högra krav på
den operativa personalen. Det krävs även effektiv kommunikation och informationsöverföring, till
exempel att alla får information om någon blivit inlagd eller utskriven från sjukhus. Vid en miss i
kommunikationen av den här typen så kan det leda till stora pådrag, exempelvis om nattpersonal
upptäcker att en vårdtagare saknas och inte vet om att personen är inlagd.
Vad det gäller frågan kring om något eller några områden är eftersatta när det gäller hjälpmedel och
stöd så rör sig mycket av behovet kring förbättrade dokumentation och planeringsstöd. En
respondent påpekar att det som inte dokumenterats finns inte. Mycket av dokumenteringen idag
sköts för hand och förs sedan inte alltid in i datorn. Vilket gör att man endast läser sina egna
anteckningar, det blir heller ingen helhet i detta fall då man missar vad alla andra antecknar. Det kan
även vara svårt att komma ihåg att dokumentera allt efter en arbetsdag. Detta är främst ett problem
i de verksamheter där datorstöd saknas, men problemet med att dokumentation inte kan delas med
andra nämns som ett problem även av andra respondenter. Utöver detta saknas datorer och
internetuppkoppling fortfarande ute i vissa verksamheter, att ge alla verksamheterna dessa
möjligheter skulle vara mycket uppskattat.
Ett återkommande problem är även planeringsstödet som behöver bli bättre. Några respondenter
påpekar att många fortfarande planerar med papper och penna för att sedan föra in planeringen i
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planeringssystemet. Kommunen har idag ett nytt planeringssystem, men även där finns det stora
problem, en respondent påpekar att det känns som om systemen utvecklas för långt ifrån där det
skall användas. Vissa som tidigare var duktiga på att planera för hand har problem i systemet.
Utöver detta är olika former av rörelselarm är ett viktigt område, en respondent menar att det krävs
något bättre än de lösningar med GPS som de har idag då de inte är exakta nog eller är för känsliga
vad det gäller störningar. När man väl får larmet om att en brukare med demens har vandrat iväg
från boendet så är det oftast för sent och det kan ta lång tid att hitta dem igen, speciellt i stadsmiljö.
Problemet med dementa som vandrar iväg och ett behov av hjälpmedel för dementa är något som
nämns av flera av respondenterna.
Slutligen genomfördes även en validering av de problemområden som identifierades under
kartläggningen. Samtliga respondenter bekräftade att våra ingångsvärden var korrekta, men lade
även till områden på listan. Det område som större delen av respondenterna var eniga om saknades
på listan var bättre stöd för planering och informationsspridning.

3.3 Workshops med seniorer och anhöriga
Den valda metoden för insamling av data bestod av workshops där kvarboende seniorer med vård
och omsorgsstöd, anhöriga till seniorer samt seniorer boende på servicehus involverades. Vård och
omsorgspersonalen deltog inte vid dessa träffar för att undvika att deras närvaro påverkade
resultatet. Workshoparna utfördes i en serie om tre där varje aktivitet byggde på föregående
aktivitet (se Tabell 4). Samtliga workshops utfördes under hösten 2009.
Deltagarna till dessa workshops rekryterades via kontaktpersoner på Alla hjärtans hus i Halmstad
samt via kontakter från Halmstad kommun och Karl XI:s servicehus.
Två av deltagargrupperna slogs sedermera ihop då det märktes det redan vid de första två tillfällena
att rollen som anhörig och rollen som senior inte hade så kraftig gräns. De hemmaboende seniorerna
pratade ofta om sig själv som en anhörig eller om sina bekanta snarare än sig själv, på samma sätt
bytte även de anhöriga roller väldigt ofta och pratade om sig själv som en senior. Detta kan ha berott
på att de flesta deltagarna i bägge fokusgrupperna låg i åldersspannet 50‐75 vilket även ledde till att
vi slog ihop bägge dessa grupper till en vid det sista tillfället då resultatet från bägge grupperna var
likvärdigt och det rådde en viss oklarhet kring vad gränsen mellan senior eller anhörig till senior i
dessa åldersgrupper drogs.
Seniorer Servicehus

Kvarboende Seniorer

Anhöriga till Seniorer

Workshop 1: Uppstart

9

12

4

Workshop 2: Uppföljning

8

7

8

Workshop 3: Summering

7

9

Tabell 4. Workshops med seniorer och anhöriga.
Den inledande workshopen fokuserades runt temat om det finns något som seniorerna inte kan göra
idag, som de antingen kunde gjort tidigare eller som de hoppas kunna få hjälp med att utföra i
framtiden. Utöver behandlads frågor kring kontakten med vänner och anhöriga samt otrygghet då
detta baserat på tidigare utförda studier pekats ut som nyckelområden. Vid den uppföljande
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workshopen fortsatte vi diskussionerna kring de områden som identifierats under det första tillfället.
Vid detta möte utvecklade vi dessa problembilder än mer och arbetade även med att generera
konkreta lösningsförslag med hjälp av scenariobeskrivningar kring hur en tänkbar lösning skulle
kunna se ut. Slutligen, under det tredje tillfället (Figur 1) summerades de tidigare workshoparnas
arbete upp och deltagarna fick prioritera de områden som de ansåg viktigast. Detta resultat låg sedan
till grund för den enkät som användes för att validera resultatet från workshoparna.

Figur 1. Workshop med äldre och anhöriga på Alla hjärtans hus.
Äldre boende i servicehus
Workshoparna tillsammans med seniorerna på servicehuset kretsade främst kring utanförskap, oro
samt försämrad kroppskonstitution och problematik som detta leder till. Ett annat problem som
belystes var problematik kring att kunna delge sig information på ett enkelt sätt om man har
exempelvis nedsatt syn, denna fokus kan bottna i att flera av deltagarna i workshopen hade nedsatt
syn och hörsel.
Vad det gällde behov kopplade till nedsatt syn och hörsel så uttalades det ett behov av bättre
hörapparater och synhjälpmedel. De som finns tillgängliga idag anses vara mycket klumpiga utöver
detta blir det lätt rundgång i dem eller dålig ljudkvalitet. En fokusgruppsdeltagare påpekade att det
nog finns många hörapparater gömda i byrålådorna där ute, just på grund av att de är så krångliga att
använda. Det fanns även en medvetenhet kring att det finns bättre hjälpmedel att få tag på, men att
dessa nog är alldeles för dyra. I en förlängning leder även denna problematik att det blir svårare att
ta till sig viktig information. Detta exemplifierades bland annat genom att det var svårt att ta reda på
busstider, hitta rätt knapp i hissen eller läsa dagsaktuell information på servicehusets anslagstavla.
Det sistnämnda är sådant som personalen kan hjälpa till med att läsa upp, men det uttrycktes ett
intresse kring informationstavlor där man kan få informationen uppläst för sig i exempelvis ett par
hörlurar.
Ett genomgående problem för gruppdeltagarna var att de kände sig utanför på grund av att de inte
kunde hantera en dator eller Internet tillräckligt bra. Detta var ett problem som dök upp
regelbundet, bland annat uttrycktes det behov av mer lättanvända datorer och programvara som
erbjuder färre men tydligare funktioner som till exempel e‐post eller ordbehandling. De i
fokusgruppen som använde datorer påpekade att texten var för liten och att tangentborden var
krångliga att använda med fumliga fingrar. En bra lösning, hade enligt fokusgruppen varit om man
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hade tillgång till en väldigt enkel dator, enklast tänkbara, som bara erbjöd den absolut viktigaste
funktionaliteten på ett lätt sätt.
Det påpekades även att det idag är väldigt vanligt att man blir hänvisad till en webbplats när man
tittar på TV, vilket gör att man känner att man går miste om mycket om man inte har möjligheten att
följa upp programmet genom att gå till webbplatsen.
”Datorn gör att man verkligen känner sig överkörd. Jag vill heller inte ha det där skrället
stående någonstans. Jag gick en kurs men han [kursledaren] undrade vad jag skulle med
det till när jag inte kunde se vad jag gjorde.”
Dessutom finns det mycket annat som man går miste om, då det tas för givet att man har
möjligheten att använda Internet, exempelvis möjligheten att köpa en biljett från SJ på ett smidigt
sätt då det nästan förutsätt att man kan förboka på Internet.
Försämrad kroppskonstitution är något som kommer naturligt med åldern och det gör även att man
inte kan göra allting själv längre. Detta leder till att både de dagliga rutinerna som matlagning och
tidigare hobbys som exempelvis handarbete eller dans blir lidande. Detta är något som kraftigt
påverkar självkänslan då de flesta hade föredragit om de hade kunnat rå om sig själva. Svårhanterade
förpackningar är ett annat problemområde som dök upp ofta som relaterar till detta, även om många
förpackningar idag är förhållandevis enkla att öppna så uppstår det fortfarande mycket problem när
man skall försöka öppna exempelvis matförpackningar.
“Det var lättare att öppna förpackningar förr, kaffet fick man malet och ned i en vanlig
påse. Det värsta är de gjutna plastförpackningarna, det krävs både hacka och spade för
att få upp dem”
Det anordnas en hel del aktiviteter på servicehuset idag som är mycket uppskattade, bland annat
boule och bridge, det är heller inte speciellt svårt att hitta någon att prata med på servicehuset, så
länge man inte är rädd för att bjuda på sig själv. Problemet när det gäller aktiviteter rör inte så
mycket utbudet som det faktum att man lätt blir trött fort. Det är dock ett problem att så många
vänner och bekanta börjar falla ifrån, dessutom är det lätt att man blir bekväm och inte orkar hålla
kontakten längre. Det upplevs även svårt att skaffa sig nya vänner, man har redan sina vanor och
man träffar inte så mycket nya människor.
Ett stort problem på servicehuset under senare tid har varit otryggheten man känner när någon
ringer på dörren. Man har fått tydliga instruktioner om att låsa dörren och inte öppna om man inte
vet vem som står utanför, men detta är inte alltid det lättaste då man i vissa fall både har svårt att se
och höra. Problemet rör främst dörrförsäljare som smyger sig in i servicehuset för att sälja till
seniorerna, men en fokusgruppsdeltagare påpekade att om en dörrförsäljare kan ta sig in, så kan vem
som helst ta sig in. När frågan kring om trygghetslarmen skänker den trygghet som de skall
påpekades att de fungerade mycket bra så länge man befann sig i sin lägenhet, om man larmade när
man exempelvis befann sig ute i trädgården så rusade istället personalen upp till lägenheten. Detta
borde kunna lösas på ett bättre sätt. Utöver detta förefall man vara mycket nöjda med
trygghetslarmen.
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Kvarboende seniorer och anhöriga
De medverkande kvarboende seniorerna var i ålderspannet 55‐75 år och var alla förhållandevis pigg.
Detta märktes tydligt bland annat under gruppdiskussionerna där alla var engagerade och aktiva.
Gruppen var mycket pratglad och workshoparna resulterade i en rad olika förslag och konkreta
lösningar på problem eller behov som de själva hade eller såg att andra, lite äldre hade.
Många av problemen som lyftes var sådant som även dykt upp på servicehuset, men i denna grupp
var det vanligare att man diskuterade teknik eller konkreta förslag på hur man skulle kunna lösa
problemen. Detta skiljde sig mot föregående grupp där man istället fokuserat mer kring
problematiken, inte på hur man skulle kunna lösa det. De inledande diskussionerna kretsade kring att
tekniska apparater så som TV, TV‐boxar, radioapparater, mikrovågsugnar och telefoner är alldeles för
komplicerade. Dessa menar man borde kunna göras mycket lättare att använda med smidigare
gränssnitt. En fråga som lyftes var varför det måste finnas så mycket knappar och komplicerade
funktioner när man egentligen bara vill göra enkla operationer.
Ett annat område som diskuterades var behovet av bra hörapparater, och möjligheten att kunna
informera sig trots att man ser dåligt, dessutom blir det allt svårare att komma ihåg ju äldre man blir.
Hörapparaterna som finns idag anses var allt för dåliga, några av deltagarna var medvetna om att det
finns bättre hörapparater att tillgå men att dessa är väldigt dyra. Den höga kvaliteten som finns
tillgänglig behöver alltså bli billigare, dessutom påpekades det att hörapparaterna som används idag
är mycket svåra att hantera. Det är exempelvis mycket svårt att byta batterier själv som eller att göra
inställningarna på dem, även anhöriga som fick hjälpa till med att exempelvis byta batterier med
mera ansåg att det var mycket krångligt. Vad det gällde nedsatt syn så påpekades det att det måste
bli enklare att kunna informera sig om vad som händer trots att man ser dåligt. Mycket av
informationen som vi tar till oss idag kommuniceras via text, exempelvis i tidningen, på skyltar eller
informationstavlor. Har man god hörsel fungerar radion och TV:n bra eftersom man kan lyssna på
dem, men har man både dålig syn och hörsel så hamnar man i en mycket svårlöst situation där det är
lätt att hamna utanför. Det påpekades även att nedsatt syn även ställer till problem när man
exempelvis skall handla mat då det är mycket svårt att läsa exempelvis varudeklarationer då dessa
skrivs med så liten text. Ett spontant förslag var att man skulle kunna läsa av varans streckkod och få
information kring varan uppläst i ett par hörlurar.
Problematik kring minnet var även det en fråga som diskuterades mycket bland de kvarboende äldre
och anhöriga. Vardagen påverkas mycket av detta problem. Det kan exempelvis röra sig om att man
glömmer viktiga mötestider, glömmer tvätten eller att man antingen glömmer ta sin medicin eller att
man doserar sin medicin felaktigt. En form av smart påminnelsemaskin var därför en lösning som det
talades mycket kring. Några deltagare hade erfarenheter av påminnelsestöd, en nackdel med de stöd
som använts var att de inte påminde om vad man skulle göra, bara att man skulle göra någonting.
Vilket innebar att man i vissa fall bara fick en signal, men då hade man redan glömt vad man skulle
göra. En annan deltagare använde en äggklocka för att komma ihåg att göra saker och ting när det
gällde kortare tidsspann. Diskussionen summerades i att en smart påminnelseapparat skulle vara
mycket uppskattad, men att den även borde kunna signalera om vad det var man skulle kunna
komma ihåg. Utöver detta måste den vara mycket lättanvänd och det skall gå att ställa in om man vill
att den skall larma med ljud, ljus eller vibrationer, eller kombinationer av dessa.
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Deltagarna menade även att det fanns ett behov av bättre städredskap. De man använder idag
upplevdes som väldigt otympliga. Dessutom hade många av deltagarna uppskattat om det var
enklare att flytta tunga möbler när man skulle städa. En av deltagarna tipsade om att man kunde
lägga en matta under tunga möbler för att sedan dra dem över golvet, de andra deltagarna menade
att det måste finnas ett bättre sätt att göra detta på. Detta mynnade ut i en diskussion kring hur det
borde utvecklas enkla monterbara hjulanordningar speciellt för möblemang som man enkelt kunde
montera på möblerna.
Vid det andra tillfället gjordes en återkoppling där ledaren av workshoppen gick igenom vilka
problem och behovsområden som stötts på än så länge under projektets gång. Vid detta tillfälle fick
även deltagarna möjligheten att kommentera detta material och lyfta fram områden som fått för
liten plats under studien. De områden som lyftes upp till diskussion vid detta tillfälle var främst att
det behövs enklare sätt att kommunicera och att dosetter och instruktioner för läkemedel behöver
bli bättre.
Ensamheten är ofta ett stort problem menade deltagarna. Det måste bli lättare att kunna ”koppla
upp” och nå de man verkligen vill kunna nå. Deltagarna föreslog att man skulle kunna blanda teknik
som redan används med nya hjälpmedel som enklare låter den äldre vara med. Den anhörige skulle
exempelvis kunna använda Skype eller liknande kommunikationsprogram med videostöd på sin dator
för att prata med den äldre som har ett enklare gränssnitt som är lättare att använda. Den äldres
apparat kanske bara en lista med kontakter och möjligheten att ringa och upp lägga på, eventuellt
hade man till och med kunnat röststyra det menade en deltagare. En viktig förutsättning var att det
inte fanns en massa krångliga val och inloggningar. Komplexiteten skall ligga i maskinen, tekniken kan
vara hur avancerad som helst, men den skall inte märkas för användaren. Just videosamtal var något
som många deltagare upplevde som positivt eftersom man kan se varandra och får en personligare
kontakt.
”Dessutom är det en bra grej om man kan se varandra och ringa videosamtal, det ger
mer feedback när man kan se att personen i den andra änden mår bra. Dessutom kan
man skåla med varandra!”
Deltagarna menade även att teknik och informationsteknik behöver bli mjukare, videosamtal är
exempelvis ett steg i rätt riktning där allt blir lite personligare. Mekaniska gosedjur för att hålla
seniorer sällskap var även det en lösning på detta problem som lyftes av många deltagare. Under ett
arbetspass där deltagarna delade upp sig i smågrupper togs två olika förslag på sällskapsdjur fram.
Fördelen med sällskapsdjuren var, menade deltagarna att de kunde ge en känsla av närhet som
annars var svårt att få. En deltagare påpekade att man inte kan ha husdjur på ett servicehus på grund
av allergiproblemen som kan uppstå, ett mekaniskt sällskapsdjur däremot skulle lösa detta problem.
Några av förutsättningarna för att det skulle fungera var att djuret skulle vara lätt att sköta om och
byta batterier i, det skulle kunna avge värme och vara tvättbart.
När det gällde läkemedelsinstruktioner menade deltagarna att ett problem var att de har för liten
text. En annan svårighet är doseringen, det vill säga att säkerställa att man tar rätt dos varje dag.
Dosetterna som används idag fungerar bitvis, men det är lätt att man gör fel ibland. Ingenting är
hundraprocentigt säkert, deltagarna påpekade att det även händer att vård och omsorgspersonal gör
fel ibland.
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”Även om man är klar i huvudet så kan det ändå lätt bli fel. Laddar man fel så blir det fel
för resten av veckan.”
Deltagarna föreslog efter en diskussion att man skulle kunna ha en helt elektronisk laddning och att
det styr så att man bara kan öppna de sektioner i dosetten som man skall ha just vid den tidpunkten.
De skulle kunna vara färdigladdade när man fick ut dem på apoteket. Det borde även gå att
automatisera laddningen av dosetterna menade man. Utöver dessa diskuterades även kryckor som
ett problem. De är exempelvis väldigt besvärliga att ta med på bussen. Skulle man kunna göra
hopfällbara kryckor? Det finns redan hopfällbara käppar, detta innebär att man även borde kunna
skapa hopfällbara kryckor.

3.4 Dagboksskrivande
Utöver detta användes dagboksskrivande som en aktivitet där deltagarna vid workshoparna fick
möjligheten att under tiden mellan aktiviteterna ta bilder och skriva korta dagboksanteckningar
kopplat till sådant de ansåg vara problematiskt kopplat till att bli äldre eller områden som de ansåg
kunde förbättras var det gäller hjälpmedel (Figur 2). För att kunna utföra denna uppgift fick alla
deltagare ett paket med instruktioner, engångskamera, anteckningsbok och penna.

Figur 2. Exempel på två olika fotodagböcker där behovsområden beskrevs.
De utdelade dagböckerna mottogs med skiftande entusiasm, några deltagare valde att inte engagera
sig alls medan vissa engagerade sig mycket mer. De dagböcker vi fick in sträckte sig från några
enstaka illustrerande bilder och beskrivningar till mycket detaljerade dagböcker med rika
illustrationer och problembeskrivningar. Dagböckerna illustrerade många av de problem som tidigare
belysts på ett mycket tydligt sätt, flera av deltagarna valde att fotografera vad vi valt att kalla
vardagsproblematik. Detta rörde sig bland annat om problem kring att nå högt och lågt i köket,
svårigheter med att hänga gardiner, komma åt att bädda breda sängar och att utföra hushållssysslor i
lägenheter som inte är anpassade efter en seniors behov. De pekade även hur krångligt det kan vara
med teknisk utrustning som är svår att hantera. Många dagboksinlägg exemplifierade detta genom
fotografier på komplexa fjärrkontroller med alldeles för mycket knappar, hissknappar som är dåligt
märkta samt hörapparater som både är krångliga att ställa in och byta batterierna i. Datorer var även
ett område som lyftes fram som problematisk, dessa behöver bli lättare att använda. En av
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deltagarna illustrerade detta genom att fästa anteckningspapper på bildskärmen för att visa hur stora
knappar på en tryckkänslig skärm hade kunnat användas för att göra datorn mer lätthanterlig (Figur
3) medan en annan deltagare valde att illustrera problemet med små hörapparater (Figur 4).

Figur 3. Förslag på förenklad datoranvändning Figur 4. Dagboksbild som visar på problem med
från dagbok
hörapparater

Detta insamlade materialet från dagböckerna användes både som diskussionsmaterial inom de
uppsummerande workshoparna och som validering av resultatet från workshoparna innan enkäten
sattes ihop.

3.5 Robinsonbåset
För att ytterligare stödja datainsamlingen på Alla hjärtans hus lät vi uppföra en liten hydda (Figur 5)
med ljud och videoinspelningsmöjligheter. Hyddan döptes under projektet till Robinsonbåset,
inspirerade av det solrum som finns på Alla hjärtans hus. Robinsonbåset gjorde det möjligt för
seniorerna att sätta sig ner och spela in (Figur 6) om de hade något behov eller problem de ville föra
fram. Stor vikt lades på att göra inspelningsfunktionen så lättanvänd som möjligt och att konstruera
båset på ett sådant sätt att man även rullstolsburna skulle kunna använda det.

Figur 5. Robinsonbåset på Alla hjärtans hus

Figur 6. Inspelning i båset

Robinsonbåset monterades på Alla hjärtans hus i början av november 2009 och stod uppe under två
veckor. Under denna period var vi där regelbundet för att informera kring syftet med båset och hur
det fungerade. Trots detta var responsen ganska mild till initiativet och det var inte så många
seniorer som vågade sig in i båset för att spela in. De var dock väldigt positiva till idén men föredrog
att berätta om sina problem för oss som stod där, istället för att använda
videoinspelningsfunktionen. Inspelningarna från Robinsonbåset resulterade bland annat i bidrag som
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rörde vardagsproblematik så som svårigheter att öppna förpackningar och problem relaterat till
ensamhet. Utöver detta spelades det även in några förslag på nya produkter som kunde lösa några av
de problem som fanns idag för seniorerna. Två exempel på detta var ”Tinnitorn”, som var tänkt att
användas för att ta bort tinnitusljud inom ett visst frekvensområde samt en ”glasögonhittare” som
kunde hjälpa senioren att hitta förlagda glasögon.

3.6 Workshop med vård och omsorgspersonal
Under slutfasen av projektet genomfördes gemensam workshop med nio representanter från vård‐
och omsorgspersonal från hemtjänst och servicehus och chefer inom vård och omsorg från Halmstad
kommun. Under denna workshops diskuterades de nyckelområden som identifierats under
workshoparna med seniorer och anhöriga och de inledande intervjuerna med chefer och
beslutsfattare från Halmstad kommun. Syftet med aktiviteten var att identifiera nyckelområden som
vård‐ och omsorgspersonal ansåg var viktiga att satsa på i framtiden för att höja livskvaliteten för
både personal och seniorer.
Under workshoppen enades deltagarna kring att fem områden är de som är viktigast att fokusera på i
framtida förbättringsarbete. Det första av dessa områden var fallprevention. Hur kan fallskador
förebyggas? Det läggs redan stora resurser på detta men det bör läggas mer kraft på att undersöka
hur fallskador kan förebyggas. Finns redan en rad olika hjälpmedel, men oftast fokuserar dessa på
vad man kan göra när skadan redan är skedd. Preventionsdelen är därför viktigast att satsa på,
exempelvis kan detta göras genom mer genomtänkt möblering, men det behövs mer stöd.
En annan viktig fråga för personalen var effektiv planering Att planera exempelvis personalens
timmar ställer stora krav på flexibilitet då det rör sig om stora personalresurser och många
vårdtagare med olika behov. Speciellt problematiskt är det om personalresurser måste allokeras om
med kort varsel, något som inte är ovanligt. Planeringsstödet som finns idag kunde vara mycket
bättre, i många fall sköter man fortfarande planeringen med papper och penna för att sedan föra in
det i planeringssystemet. Bättre planeringsstöd borde även kunna ge bättre kontinuitet i mötet med
vårdtagaren, något som är ett viktigt område att stärka för vård och omsorgssektorn. Detta relaterar
även till problemet med tidsbrist. Schablontiderna som används är inte bra, det blir lätt fel när man
har för lite tid på sig. En uppgift som är tänkt att ta 20 minuter kan lätt ta 45 minuter. Med bättre
planeringsstöd bör man kunna låta personal ta hand om brukare som bor nära varandra och på så
sätt spara tid.
Planering relaterar även till en annan viktig fråga för personalen, effektivare informationsspridning.
Det finns ett stort behov av effektivare sätt att sprida information som kan nå ut till berörda parter,
såsom alla inom hemtjänsten. Det kan exempelvis röra sig om information kring om någon
vårdtagare blivit inlagd på sjukhus akut så att nästa skift inte besöker vårdtagaren i onödan, ett annat
exempel kan vara om en vårdtagares medicinering ändrats. Det saknas idag smidiga sätt att sprida
den här typen av information till rätt personer på ett effektivt sätt.
Tunga lyft är ytterligare ett problemområde som det fortfarande krävs arbete inom. Det finns redan
idag mycket stöd när det gäller tunga lyft men det finns även fortfarande mycket problem kopplat till
detta område speciellt inom vård och omsorgsboende och servicerelaterade arbetsuppgifter.
Slutligen krävs det även en större fokus på hjälpmedel kopplade till brukare med demens. Brukare
med demens har väldigt specifika behov och det läggs redan mycket resurser på detta område, men
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det skulle behövas än mer. Larm och liknande som gör att seniorer med demens kan få röra sig mer
fritt och som kan ge snabb återkoppling till personal om något inträffar är bland annat ett viktigt
område kopplat till denna problematik som skulle kunna öka livskvaliteten både för brukare och
personalen.

3.7 Enkätstudie
Datainsamlingen under projektet avslutades med en enkät baserad på insamlad data från
workshoparna och kompletterande datainsamlingsteknik. Enkäten bestod av påståenden kopplade
till identifierade problem och behovsområden. Stor vikt lades på att skapa en enkät som inte skulle
vara allt för betungande att svara på, samtidigt som den inte fick förlora skärpan. Syftet med enkäten
var att stämma av insamlad data med en större population för att säkerställa att studien reflekterar
seniorers syn på problem och behovsområden. 120 exemplar av enkäten lämnades ut till både
hemmaboende seniorer och seniorer boende på servicehus, och vi erhöll 29 ifyllda enkäter vilket ger
en svarsfrekvens på 24%.
Nedan redovisas svaren på enkäten i två tabeller. Den första (Tabell 5) visar svaren på
bakgrundsfrågorna och den andra (Tabell 6) visar svaren på påståendefrågorna.
Män

Kvinnor

Samtliga

8

21

29

Under 65
65‐74
75‐84
Över 84

0
2
1
5

0
2
9
10

0
4
10
15

Mindre än en gång i veckan

0

2

2

4

4

0
7
8

0
12
11

13
7

21
7

Antal
Ålder

Hjälpfrekvens
0
1‐3 gånger i veckan
3‐6 gånger i veckan
0
Dagligen
5
Flera gånger dagligen
3
Närstående boende nära
Ja
8
Nej
0
Tabell 5. Bakgrundsfrågor

Det var betydligt fler kvinnor än män som besvarade enkäten och flertalet var 75 år eller äldre. 23 av
respondenterna får hjälp dagligen eller flera gånger dagligen. Endast 7 respondenter hade ej
närstående boende nära.
I påståendefrågorna som redovisas nedan i Tabell 6 har vi använt oss av följande skala:
5 = instämmer helt och 1 = instämmer inte alls.
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Påstående:
5
4
3
2
1
Medel
Jag skulle vilja få komma ut mer, exempelvis
7
3
3
4
9
2,8
på promenad
Jag upplever att det är enkelt att hålla
19
3
3
0
3
4,2
kontakten med nära och kära
Fjärrkontroller till bland annat TV och andra
4
4
5
5
10
2,5
apparater är krångliga att använda
Jag upplever att det är enkelt att hantera
13
5
2
4
4
3,7
pengar
Det är lätt att det blir fel när jag eller någon
2
3
1
3
15
1,9
närstående doserar medicinen
Jag upplever att det är lätt att sköta
3
1
3
6
15
2,0
matlagning och hushållsarbete själv
Jag upplever att det är enkelt att använda
3
0
1
2
20
1,6
datorer
Mitt trygghetslarm gör att jag känner mig
24
1
2
0
0
4,8
trygg
Det är svårt att nå höga och låga saker i mitt
18
4
2
2
3
4,1
boende
Jag har problem med att hantera vissa
21
4
2
0
1
4,6
förpackningar
Det skulle vara roligt med mer aktiviteter att
2,8
6
4
6
3
9
utföra med vänner och bekanta
Det är omständigt att ta sig från hemmet till
18
1
2
4
3
4,0
andra platser
Det är lätt att man känner sig utanför ibland
då så mycket handlar om datorer och internet 17
1
2
1
5
3,9
idag
Jag upplever att det är svårt att ta på sig
8
2
7
6
6
3,0
kläderna
Jag skulle uppskatta om vårdpersonalen fick
11
6
4
3
5
3,5
mer tid över till att prata med mig
Jag känner mig osäker när jag öppnar dörren
9
5
2
4
8
3,1
eftersom jag inte vet vem som står utanför
Tabell 6. Påståendefrågor (5 = Instämmer helt, 1 = Instämmer inte alls)
Det är intressant att notera spridningen i svaren. Dock finns det några kluster det är intressant att
notera. 19 respondenter ansåg att det var enkelt att hålla kontakt med nära och kära, men av de 29
som svarat hade 21 närstående boende nära, resterande antal respondenter upplevde det mindre
enkelt i varierande grad. Detta stämmer överens med de resultat som framkommit tidigare.
13 respondenter upplever det enkelt att hantera pengar, medan 8 respondenter fann det svårare. I
våra tidigare aktiviteter har problemet med att använda datorer för att betala räkningar nämnts som
något som uppfattas som svår av flera.
När det gäller trygghetslarm kände sig övervägande del sig trygga med sitt larm, vilket också
avspeglats i vårt tidigare arbete, det är oftast när återkopplingen inte fungerar som osäkerheten
uppstår.
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En övervägande del av respondenterna angav att det är svårt att nå höga och låga saker i sitt boende
och ännu fler upplever att de har problem med vissa förpackningar. Flertalet respondenter upplever
att det inte är lätt att sköta matlagning och hushållsarbete själv. Detta stämmer väl överens med
tidigare resultat.
Vidare upplever en övervägande del av respondenterna att det är omständigt att ta sig från hemmet
till andra platser, vilket också speglats i våra andra datainsamlingsaktiviteter.
Slutligen angav 17 respondenter att det är lätt att man känner sig utanför ibland då så mycket
handlar om datorer och internet idag, och 20 respondenter tycker att det är svårt att använda
datorer, vilket ligger i linje med vad vi tidigare beskrivit.
Vi finner att enkätresultatet
datasamlingsaktiviteterna.

i

stort

validerar

det

som

framkommit

i

de

övriga
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4. Behovsanalys Botkyrka
Arbetet med behovsanalysen i Botkyrka kommun genomfördes i form av sju sammankomster i
workshopform. Tre sammankomster bestod av deltagare med anknytning till omsorg i hemmet och
tre sammankomster av deltagare med anknytning till äldreboenden. Varje sammankomst riktade in
sig på en grupp av personer, äldre, anhöriga eller personal. Slutligen genomfördes en sammankomst
med chefer på olika nivåer.
Metoderna som användes vid de olika sammankomsterna varierade något beroende på
deltagargrupp. Upplägget och frågeformuleringarna skiljde sig åt mellan äldre, anhöriga, personal
och chefer.
De två sammankomsterna med äldre deltagare genomfördes med hjälp av blädderblock på väggen.
Ett antal förbestämda frågeområden skrevs upp och deltagarna uppmanades att diskutera behov,
problem och lösningar på problem utifrån de aktuella frågeområdena.
De olika frågeområdena för dessa sammankomster berörde bland annat vad man saknade att kunna
göra, kontakten med anhöriga samt olika aspekter på trygghet.
De två sammankomsterna med anhöriga delades in två delar. I den ena delen diskuterades behov,
problem och lösningar på problem utifrån den äldres perspektiv. I den andra delen diskuterades
dessa saker ur de anhörigas perspektiv. Frågorna som diskuterades ur ett äldreperspektiv var
fokuserade på trygghet samt vad som skulle kunna underlätta den äldres livssituation. Frågorna som
diskuterade ur ett anhörigperspektiv var fokuserade på trygghet, kontakt med den äldre samt
kontakten med omsorgsgivaren.
Sammankomsterna med personalen delades ven den in två delar. I den ena delen diskuterades olika
aspekter av de äldres behov samt de anställdas arbetssituation. Denna del berörde områden som
leveransen av vård, kommunikation med vårdtagaren samt arbetsrutiner. Den andra delen var
inriktad på hur man skulle kunna lösa problem och på hur man skulle kunna förbättra inom olika
områden. Under denna del valde deltagare och diskussionsledare tillsammans ut ett antal områden.
Dessa diskuterades vidare med fokus på hur man skulle kunna förändra eller förbättra.
Sammankomsten med chefsgruppen genomfördes utifrån diskussion kring tre frågeområden som
presenterades med hjälp av dator. Det första diskussionsområdet berörde de äldres situation, det
andra diskussionsområdet berörde leveransen av vård och det tredje och sista diskussionsområdet
handlade om olika lösningar och insatser.

4.1 Äldre kvarboende i lägenhet
De äldre deltagarna i denna grupp bestod av 4 kvinnor och 3 män. Diskussionen med de äldre
deltagarna byggdes upp kring frågor om vad man skulle vilja kunna göra som man inte kunde,
respektive inte skulle vilja behöva göra. Vidare ställdes frågor kring trygghet, kontakt med anhöriga
samt kring omsorg/hemtjänst.
Saker som är svåra att göra eller som man saknar att kunna göra: Ett område, som diskuterades i
stor omfattning i gruppen av äldre, var svårigheter att klara av vanliga vardagssaker. Flera av
deltagaren i gruppen tog upp att det var tråkigt att inte klara av saker som man en gång i tiden hade
klarat av. Saker som är högt placerade i hemmet är väldigt svåra att nå eller att förflytta.
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Diskussionsdeltagarna nämnde t ex att de skulle vilja kunna sätta upp gardiner eller putsa kopparen
på hyllan, men det finns en stor rädsla att ramla ner och skada sig. Man är van att klara sig själv och
det känns förödmjukande att behöva be om hjälp. Flera av deltagarna i gruppen belyste vikten av att
kunna gå till affären och handla sin egen mat. Denna situation medförde dock besvärliga eller
obehagliga moment som man skulle vilja slippa. Har man rollator är det för trångt i affären och man
kommer inte fram. Det är smala passager och det finns varor som är placerade i gångarna. Det kan
även vara svårt att betala med kontanter om man t ex skakar.
Några av deltagarna hade bara en hand som de kunde använda. Detta medförde problem av olika
typer. Vissa problem löste kommunen åt dem med hjälp av olika hjälpmedel. Andra problem försökte
de själva hitta lösningar på. Några av de problem som denna grupp beskrev var: svårt att breda en
smörgås eftersom man inte kunde hålla den stilla; svårt att knyta skorna med en hand; svårt att
klippa naglarna; samt svårt att ta på sig strumporna. Vidare påtalade deltagarna i gruppen som bara
kunde använda en hand och behövde rollator, att det var svårt att köra denna med bara en hand
eftersom den då går snett.
Deltagarna i gruppen saknade också upplevelser som de tidigare kunna få i livet, men som inte längre
var möjligt på grund av orörlighet eller andra fysiska hinder. T ex att kunna resa, att kunna simma i
havet eller att kunna gå i skogen och plocka bär och svamp. Om man ville resa eller göra utflykter var
det väldigt besvärligt (för besvärligt) att ta med rollatorn. Det skulle även bli alldeles för dyrt att ta
med sig en ledsagare på en längre resa.
Kontakt med vänner och anhöriga: Ett problem för många äldre som nått en hög ålder är att många
vänner har gått bort, och att det är svårt att få nya bekanta. Ett sätt att få nya vänner kan vara att
engagera sig och starta upp aktiviteter. En deltagare berättade om att hon fått nya vänner genom att
spela bridge och bingo. Att gå och äta med andra beskrevs som en viktig social sammankomst.
Deltagarna i gruppen berättade även att en del ställen hade uppskattade pub‐kvällar. Slutligen lyftes
frågesport fram som en trevlig aktivitet. Kontakten med anhöriga så olika ut för deltagarna i gruppen,
några hade barn i närheten, medan andra hade barn som bodde långt bort. Telefon var det
vanligaste sättet att kommunicera, men en deltagare höll kontakten med sin dotter via e‐mail.
Kontakten med de anhöriga kan ha flera sidor, deltagarna berättade t ex att de inte vill störa sina
barn och sin familj. Man vill inte ringa för ofta eller behöva bjuda in sig själv.
Kontakt och relation till hemvården: Deltagarna tyckte att hemtjänsten fungerade olika bra
beroende på var man bodde. På ett av ställen framkom många åsikter om personalen, t ex att den
var ny hela tiden, att man inte ände igen de som kom och att de inte hade namnlappar på sig. Då
personalen inte hade namnlappar blev det svårt att lära sig namnen på de som kom. Även
avsaknaden av uniform eller enhetlig klädsel var något som deltagarn i diskussionsgruppen upplevde
som negativt. Utan namnlapp och/eller uniform kunde man inte vara säker på om de verkligen
arbetade för hemtjänsten. Under diskussionen lyftes även vikten av den personliga kontakten fram,
och att denna inte kunde ersättas med teknik. På ett av boendena ogillades de chefer som
datoriserade verksamheten så personalen inte hade tid att prata med de äldre.
Trygghet: Närheten till hemtjänsten i huset skapade trygghet. Deltagarna berättade att det skapade
en trygghet att bli sedd och igenkänd av hemtjänsten i huset. Det var viktigt för känslan av trygghet
att andra människor visste om att man fanns, och att man mådde bra. Deltagarna påtalade även ett
behov av att någon hör av sig och kontrollerar att man lever, att man inte har ramlat eller ligger och
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behöver hjälp. Olika typer av larm diskuterades samt även problem med larm som är för känsliga och
kan falsklarma. Risken för falsklarm bidrager till att man inte vill ha dem på sig. I gruppen fanns även
ett behov av flera typer av larm, inte bara de som är reaktiva (att man måste trycka på dem). Ett
passivt larm kan också vara bra, t ex då det kontrolleras att man har spolat i toaletten.
Hjälpmedel: För många vardagssaker som deltagarna hade problem med, t ex att inte kunna ta av sig
strumporna eller att inte kunna öppna burkar med lock, finns det hjälpmedel för. Dock verkade
kunskapen om, eller tillgången till dessa, vara låg. I diskussionen var det deltagare som upplyste
varandra om vad som fanns. Den som behövde hjälpmedlet visste inte om att det fanns. De
kontakter diskussionsdeltagarna hade haft med arbetsterapeuter hade inte riktigt resulterat i att de
fått alla de hjälpmedel som de behövde. Det visade sig även att deltagarna var villiga att köpa
hjälpmedel för egna pengar, men att de inte visste var de kunde ta reda på vad som fanns. Eftersom
de flesta inte hade tillgång till Internet kunde de inte heller ta del av Hjälpmedelsinstitutets
information (HI torget).

4.2 Anhöriga till kvarboende i lägenhet – om den äldres situation
Anhöriggruppen bestod av 5 kvinnor och 1 man. Diskussionen med de anhöriga byggdes upp kring
frågor som rörde trygghet samt om vad man trodde skulle kunna underlätta den äldres situation.
Trygghet: Även de anhöriga till de kvarboende äldre hade synpunkter på hemtjänsten i anslutning till
otrygghet. Svårigheterna att identifiera personal utan namnskylt togs upp även i denna diskussion.
Även problematiken att det är mycket olika personal och att man inte vet vem som kommer
diskuterades. Vidare hade det vi flera tillfällen inte fungerat kring hemtjänstens dagliga telefonsamtal
till vissa kvarboende äldre. Denna tjänst beskrevs som väldigt viktig, både för de äldres och de
anhörigas trygghet. Det behövdes dock bara ett missat telefonsamtal för att rasera tryggheten och
för att skapa otrygghet. Slutligen diskuterades olika sätt att få ut felrapporter om hemtjänsten missat
att ringa någon av de äldre.
En annan källa till otrygghet som nämndes var oro för anhöriga med demens. Antingen kunde man
låta den äldre komma ut, då riskerade man att han/hon kom vilse; eller så kunde man göra så att
personen inte kunde ta sig ut ur lägenheten med påföljden att han/hon känna sig inlåst eller kunde
hamna i fara om det blev bråttom att sig ut ur lägenheten.
Saker som kan underlätta den äldres vardag: En del saker i boendet kunde ställa till problem. De
anhöriga lyfte fram vikten av insatser såsom att trösklar måste tas bort på grund av fallrisken samt
installation av detektorer som slås på när man rör sig på natten. Att få hjälp med vanliga
vardagssysslor som faller utanför hemtjänstens omsorger skulle vara till stor hjälp tyckte många i
diskussionsgruppen. Alla kände inte till ”Botkyrka fixaren” som kunde komma hem och ordna det
som den äldre inte kunde klara av själv.
Beträffande vardagsrutiner och hygien saknas det kläder som är lätta att ta på och som inte kostar så
mycket som specialtillverkade kläder kan göra. Det finns inga snygga och praktiska kläder för de som
sitter i rullstol. Deltagarna i diskussionsgruppen lyfte fram vikten av att den äldre kan hållas varm.
Värme hjälper mot värk och dålig cirkulation, men det är svårt att använda värmefiltar eftersom de
inte får bli blöta utan måste vara vattentåliga. När man är utanför hemmet kan toalettbesök vara
problematiska. Det är även viktigt att kunna gå till banken och att kunna sköta sin ekonomi. Man
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behöver kunna prata med någon på banken. De anhöriga efterfrågade en person från banken som
kommer till den äldre i stället för att de äldre ska behöva ta sig till banken.
Nöjen och att komma ut är viktigt. De anhöriga i diskussionsgruppen trodde inte att det krävdes så
mycket. Det skulle räcka med att komma ut, fika eller besöka ett shoppingcenter. Det vikiga var att
titta på folk och rörelse och att någon från personalen kunde vara med på detta. Eftersom det kan
vara svårt eller otryggt att vara ute på kvällen behövdes det att någon kunde följa med ut på dagtid.
Social samvaro och kommunikation är viktig men kan vara problematisk, den kan vara svår vid
demens eller bara vid försämrat minne. Det kan vara svårt med samtalsämnen eller svårt att hålla en
rödtråd i samtalet. Vissa andra saker blir också svåra då möjligheten till att sätta saker i ett
sammanhang minskar eller försvinner. Det skapar frustration då man inte kan följa med i
konversationer eller händelseförlopp.

4.3 Anhöriga till kvarboende i lägenhet – om sin egen situation
Diskussion med de anhöriga om deras egen situation byggdes upp kring frågor om vad man skulle
vilja kunna göra tillsammans med den äldre som man behövde stöd för att kunna göra. Vidare
ställdes frågor kring hur kontakten med den äldre fungerade, om trygghet samt om
omsorgen/hemtjänsten.
Saker man vill kunna göra tillsammans: De saker som diskussionsgruppen huvudsakligen belyste var
relaterade till praktiska problem som uppstod då man gjorde saker tillsammans. Till exempel då man
reste med någon som hade demens. Ibland måste man lämna personen ensam, detta krävde att man
hade någon form av kontakt med varandra för att man skulle kunna ha kontroll så att inget hände.
Ett annat problem vid resor var toalettbesök. Man skulle behöva ha med sig en toalettförhöjare för
den äldre. I länder som inte har våra typer av toaletter var det ännu svårare. Även den övriga
hygienen beskrevs som ett problem på resor.
Behov som inte adresseras fullt ut: Det som omnämndes som det absolut största problemet var att
det kommer många olika människor från hemtjänsten. Problematiken kring hur hemtjänsten
kommer in i lägenheterna belystes även. En del äldre hade svårt att ta sig till dörren och lämnade
därför dörren olåst. Detta skapade en säkerhetsrisk och kunde även skapa otrygghet för de anhöriga.
Diskussionsgruppen tog vidare upp att Problem med att använda olika apparater. Många äldre tittar
mycket på TV, men både apparaterna och fjärrkontrollerna kan vara svåra att använda. Det borde
finnas enkla fjärrkontroller med av och på och några få kanaler att välja mellan. En annan viktig
vardagssyssla är att på egen hand kunna börja dagen med en kopp kaffe. Dock är många
kaffebryggare så komplicerade att de äldre inte klarar av att använda dem. Ett annat problem som
belystes var att det kan vara svårt för många äldre att ta sig fram i oländig terräng. Det saknades
hjälpmedel som underlättade detta. Rollatorn har inte utvecklats sedan den kom, den är otymplig
och den kan inte ta sig över hinder.
Kontakten med den äldre: De anhöriga i diskussionsgruppen höll kontakt med sin närstående via
telefon och de träffade dem 1‐2 gånger i veckan. Synpunkter framkom avseende att det vid demens
skulle vara extra bra att kunna se den äldre. Man skulle vilja kunna gå in och se hur det ser ut. Bilden
skulle göra mycket eftersom endast ljudet kunde bli obehagligt om den som var dement inte förstod
var ljudet kom ifrån. I ett sådant användningsområde måste dock tekniken kunna stödja
kommunikationen utan att mottagaren behövde handha eller ställa in tekniken på egen hand.
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Trygghet: Det som skapar trygghet för de anhöriga är när någon är hos den äldre. Det känns även
tryggt att prata med sin närstående, då hör man vad han/hon säger och man kan känna av om det är
bra och om allt följer sina rutiner. Det skapar även en trygghet bland de anhöriga då hemtjänsten
ringer varje morgon. Det är väldigt viktigt att denna rutin fungerar väl eftersom det skapar otrygghet
om de missar att ringa.
En otrygghetsfaktor för de anhöriga är fallrisken. Några anhöriga tänkte ständigt på fallrisken för den
äldre. Man eftersökte något som larmade även om personen inte kunde larma själv. Någon form av
passivt larm som fungerade väl utan att orsaka fellarm efterfrågades. Ett sådant larm skulle reagera
då något inte stämmer och borde gå att programmera efter situation, livsmönster och
funktionsnedsättningar. Larmet skulle kunna vara känsligt för ljud, rörelser, kroppssignaler med
mera. Vidare tyckte gruppen att larmen borde kunna göras mycket intelligentare med t ex bildanalys
om en person ligger på golvet. För att de anhöriga i diskussionsgruppen skulle känna sig trygga
krävdes även dubbla/flera larmsystem i fall ett larmsystem inte fungerade.
Kontakten med den äldres hemvård: De anhöriga tyckte att hemvården brast i avseende att
legitimera sig då de kom hem till den äldre, och även att det var dåligt att de inte bar namnskyltar.
De poängterade även vissa brister i rutiner, t ex uteblivna inplanerade dagliga telefonsamtal till de
äldre. En annan fråga som diskuterades var att man idag inte får något kvitto på vilken vård eller
omsorg som har levererats. Utförda sysslor borde kvitteras t ex elektroniskt eller med hjälp av
bandspelare. Det skulle skapas kvitton på när man var hos den äldre och på vad man gjorde. Slutligen
poängterade de i anhöriggruppen att det lönar sig allt för mycket att vara elak och ställa krav. De som
inte gör det får inte lika bra service.

4.4 Personal hos äldre i kvarboende
Personalgruppen som deltog i diskussionssammankomsten bestod av 4 kvinnor. De frågor som
diskuterades belyste vilka hinder som fanns för att de äldre skulle kunna känna sig tillfreds med
tillvaron. Vidare diskuterades vårdsituationen ur ett personalperspektiv avseende kvalitet och
trygghet Det sista styrda frågeområdet belyste personalens arbetsrutiner.
Hinder för att äldre ska känna sig tillfreds med tillvaron. Personalen i diskussionsgruppen beskrev
ett antal saker som hindrade att de äldre kände sig tillfreds med tillvaron. Ett stort problem var att
äldre är mycket ensamma, och att många av de boende i deras område även befinner sig långt från
anhöriga som bor i ett annat land. Bakgrunden från andra länder och medföljande språkproblematik
ökar isoleringen ytterligare. Problemen med att kommunicera med personalen kan uppstå från två
perspektiv, det kan antingen vara den äldre eller personalen som saknar tillräckliga kunskaper i
svenska. Personalgruppen angav också att deras tidsbrist drabbade de äldre, samt att det även fanns
outbildad personal som inte förstod de äldres behov.
Vidare tog diskussionsgruppen upp fysiska problem som ett hinder för de äldre. De har ont och värk i
kroppen, och i många fall lider de brist på bra sjukvård. Slutligen diskuterade bristen av
valmöjligheter för de äldre, både avseende val av mat samt över lag i många sammanhang.
Bra och dåliga saker avseende den vård som levereras. De positiva aspekter som angavs var att
personalgruppen kände sig nöjda med sina insatser. De kände att de gjorde ett mycket bra jobb.
Vidare lyfte diskussionsgruppen fram vikten av att det var roligt samt att detta var en förutsättning
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för att man skulle kunna göra ett bra jobb. Det var även oerhört viktigt att känna att brukaren var
nöjd ‐ det kändes bra att känna att man hade gjort någon gladare.
Negativa aspekter som diskuterades var att personalen kunde känna sig styrda av
biståndshandläggarens beslut. Detta kände de i och för sig att de kunde påverka i viss utsträckning,
dock skulle de vilja vara med på vårdplaneringar och hembesök i större utsträckning. Vidare ansåg
personalgruppen att arbetssituationen ibland kunde vara stressig. Delegering till vikarier tog för lång
tid och ny personal fick för kort introduktionstid. Även antalet vikarier hade ökat på sista tiden, något
som skapade otrygghet hos brukarna. Även det ökande antalet brukare bidrog till att fler vikarier
kom in. Slutligen beskrevs TES systemet (TES – Trygghet, Enkelhet och Säkerhet) som en bidragande
faktor till ökande personalvariation för de äldre, eftersom systemet kan lägga in flera olika personal
till en brukare på samma dag.
Trygghet. Språkproblemen diskuterades även som en källa till otrygghet. De kunde leda till
missuppfattningar i situationer då man både hade personal och äldre som inte talade svenska.
Dessutom komplicerades det ytterligare av ny personal som saknade förståelse för språkbruket.
Bland ytterligare saker som skapade otrygghet i arbetssituationen diskuterades personalbrist som en
viktig faktor. Vidare kunde omorganisationer med nya områden och nya chefer skapa otrygghet.
Sjukdom hos personal med påföljden att man måste ta över andras arbete också var också en faktor
som angavs som något som skapade otrygghet. Vidare ansåg diskussionsgruppen att handdatorn och
det nyinförda TES systemet skapade stress då det inte fungerade, eller då systemet var långsamt (då
det tog för lång tid att logga in). Systemet styrde även arbetet på ett sätt så att personalen kände sig
mindre fri, både avseende tidsplanering och avseende var de befann sig (GPS). Det nya systemet med
dess handdator angavs även som något som kunde bidra till trygghet då det t ex tillhandahöll stöd för
planering. Vidare belystes ytterligare vikten av bra planering och bra organisation för att skapa
trygghet och låg personalomsättning. Det visade sig även vara viktigt med en bra och närvarande
chef som stod bakom personalen och som gick att få tag på då man behövde. Vidare diskuterades
vikten av att ha samma chef under längre tid.
Arbetsrutiner. En stor del av diskussionen kring arbetsrutiner handlade om det nya
handdatorbaserade systemet TES. Deltagarna i diskussionsgruppen tyckte att systemet var bra
eftersom det innehöll uppgifter om brukarna, kontaktinformation till anhöriga samt information om
medicinering. Systemet gjorde det även möjligt för personalen att ge de äldre information om nästa
besök. En ytterligare fördel med TES var att det faktiskt visade att personalen hade mycket att göra.
Överlag ansåg personalgruppen att planeringen av arbetet fungerade bra.
Några negativa saker som diskussionsgruppen nämnde angående TES‐systemet var att planering på
detta sätt innebar längre framförhållning (längre planering), samt att det tog lång tid att planera om.
En ytterligare negativ aspekt avseende TES var att det gav möjlighet att överboka personal. Detta
eftersom systemet inte tog hänsyn till verkliga avstånd att färdas och realiteter kring sysslor som man
utförde utanför hemmet. I anslutning till detta lyftes vikten av att göra en individuell tidsplanering
fram.
Arbetsrutiner och sysslor som nämndes vid sidan av TES var att handla mat och att utföra övriga
ärenden på stan åt den äldre. Handling av mat beskrevs som jobbigt, tungt och tidsödande. Matinköp
skedde för sällan så att det blir mycket varor och tungt att bära varje gång. Betalning av varar gjordes
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med den äldres kort eller med kontanter, även detta kunde vara både besvärligt och kännas osäkert.
Inom personalgruppen fanns ett starkt behov och ett uttalat önskemål om att inhandlingen av
matvaror skulle utföras av någon annan personalgrupp. Ett specialfall av att utföra ärenden som
beskrevs av diskussionsgruppen var apoteksärenden. Dessa var problematiska eftersom de inte
specifikt gick att bevilja av biståndshandläggare. Dessa besök föll inom kategorin inköp och ärenden,
men tog i sig stor tid i anspråk. För att kunna få ihop det tidsmässigt med den tid den äldre hade
beviljats måste apoteksbesök läggas ihop med handling. Detta medförde att personalen tillbringade
mycket tid på att springa runt på stan bärandes tunga saker i stället för att kunna vara hos den äldre
och hjälpa honom eller henne i hemmet.
Möjligheter till förbättringar. Diskussionssammankomsten med personalgruppen avslutades med att
gruppen gemensamt beslutade om några frågor att diskutera vidare kring. Detta utifrån ett
perspektiv kring hur man skulle kunna skapa bättre förutsättningar för de äldre och för den vård som
ges.
En fråga som valdes att belysa från ett perspektiv hur man skulle kunna förbättra var bristen på
valmöjligheter för äldre. De förslag till förbättringar som diskuterades i personalgruppen var:
•
•
•

•
•

Större inflytande över var man vill bo. Möjliggöra boende (flytt) till annan kommun så att
man kommer närmare anhörig.
Kunna påverka sin dygnsrytm i större utsträckning. Låta den äldre sova på de tider han/hon
vill eller är van att sova.
Större inflytande över mat och handling. Kunna bestämma vem som handlar åt en. Kunna
bestämma från vilken restaurang man får maten. Genom avtal skapa samarbeten med
restauranger som ökar antalet ställen som kan leverera mat till äldre.
Större inflytande över vilken personal som kommer till den äldre, kunna välja själva vem som
kommer.
Bättre valmöjligheter avseende val av vård. Kunna välja vilken vårdcentral eller vilket sjukhus
man vill gå till. Även större möjligheter att påverka val av medicin skulle gynna den äldre och
öka känslan av valfrihet.

Ett annat viktigt område för förbättring som lyftes fram var inhandlingen av mat samt utförandet av
olika ärenden. Dessa skulle kunna förbättras genom att:
•
•
•
•

Att affären plockar ihop varorna och kör ut dem.
Enklare betalningssätt som undviker hanteringen av kontanter, t ex något kreditsystem eller
faktura från affärerna.
Stödja möjligheter att för de äldre eller personalen att beställa mat via Internet.
Apoteksärenden skulle kunna underlättas genom en specialkassa på apoteken, eller undvikas
helt genom hemleverans av medicin.

Slutligen diskuterade olika sätt, ur personalens perspektiv, att kunna få ut mer av TES‐systemet. Den
viktigaste faktorn som lyftes fram var behovet av ett enklare gränssnitt som gav en bättre överblick.
Diskussionsgruppen önskade en översikt i handdatorn som visade både brukare och personal så att
man på ett enklare sätt kunde få en känsla för att inget blev förbisett.
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4.5 Äldre i särskilt boende
Deltagarna från den äldre gruppen bestod av 3 kvinnor och 3 män. Diskussion med de äldre
deltagarna byggdes upp kring frågor om vad man skulle vilja kunna göra som man inte kunde
respektive inte skulle vilja behöva göra. Vidare ställdes frågor kring vilken typ av stöd man önskade
sig samt hur kontakten med anhöriga och med personalen på boendet fungerade. Slutligen
diskuterades frågor avseende trygghet.
Saker som är svåra att göra eller som man saknar att kunna göra: Diskussionsdeltagarna tyckte inta
att vissa specifika sysslor var viktiga att kunna göra, det viktiga var att man gjorde något. Det kunde
vara vad som helst, t ex att spela boule. Vidare framkom det att deltagarna tyckte om och skulle vilja
ha fler frågesporter. En av deltagarna sa att det fanns en gymnastikgrupp som det var bra att vara
med i. En annan deltagare ville kunna bada bastu i anslutning till boendet. Musik och sång var något
som flera uppskattade eftersom det höjde stämningen. En person saknade att dansa. I anslutning till
samtalet om dans berättade dock deltagarna att de ibland åkte iväg och dansade på ett annat
boende. En annan av deltagarna saknade att kunna gå på teater. Det var dock svårt att hitta någon
att gå med och det var svårt att kunna genomföra det hela rent praktiskt. Det vanligaste då man ville
komma ut var att man fick hjälp av anhöriga.
Många saker man skulle vilja kunna göra men inte kunde hade sin grund i fysiska begränsningar. En
deltagare ville kunna gå utan rollator, eller önskade i alla fall att han skulle kunna ta med den på ett
enklare sätt. Om rollatorn var lättare att ta med skulle han kunna resa, vilket var något han önskade
kunna göra.
Det var få saker som deltagarna tyckte att de var tvungna att göra som de inte vill. De berättade att
de fick hjälp med det mesta och att personalen var lyhörd avseende hur de ville ha det. Några av
deltagarna tyckte dock att de kunde känna obehag i anslutning till duschsituationen. De vill inte
duscha eftersom de blev kalla och frös efteråt.
Stöd man önskade sig i framtiden: Denna fråga inleddes med en diskussion om datorer och att de
kunde sysselsätta många. Alla i gruppen hade använt dator, men väldigt få hade dock varit på
SeniorNet som håller till på biblioteket i Botkyrka. Botkyrka kommun har Nintendo Wii på några av
sina äldreboenden och någon uppskattade spel som innebar att man kunder bowla eller spela boule.
De teknikrelaterade problemen som kom upp i diskussionen var att mobiltelefonerna har för små
knappar och för liten text. Om man t ex fick ett SMS så kunde man inte läsa det. Det var även många
som led av att andra behövde ha sin TV på så högt för att kunna höra. Diskussionsdeltagarna belyste
dock att detta kunde lösas med hjälp av hörlurar som kunde regleras efter behov. Tyvärr ledde detta
till att man blev utestängd från andra ljud.
Slutligen, under denna huvudrubrik, diskuterades möjligheten att välja mat. Det var svårt för
personalen att hålla reda på speciella matbehov, i synnerhet om det var någon maträtt som man inte
tyckte om och inte ville ha.
Kontakten med anhöriga och vänner: En av deltagarna hade vänner som hon blev bjuden till. Både
denna och andra deltagare lyfte dock fram att denna typ av umgänge var problematisk eftersom det
var svårt att bjuda tillbaka då man bodde på ett äldreboende. Det vanligaste sättet att hålla
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kontakten med vänner och anhöriga var via telefon. Det fanns deltagare i gruppen som använde
Skype för att kommunicera med sina vänner. För andra var Skype helt okänt.
Kontakten med personalen på boendet: En aspekt som kom upp i diskussionen var att de äldre
kände sig utestängda från sin egen vårdsituation. De skulle vilja veta mer om vad som behandlades
på personalmötena. Flera av de äldre trodde att mötena handlade om dem och därför ville de vara
med på mötena. De ville även vara med på de möten med läkaren som rörde dem. Vidare framkom
det, angående läkaren, att de upplevde att han/hon aldrig hade tid att stanna för att höra hur man
mådde. Vad gällde medicineringen, och de påsar som kom från apoteket, fungerade det bra.
Trygghet: Denna diskussion gav först intrycket av en trygg grupp där ingen initialt kände otrygghet.
Efter en stund framkom det dock att de kände en stor otrygghet kring larmet. De boende var osäkra
på huruvida en larmsignal gått fram till personal då man tryckt eftersom kvittering saknades, och det
kunde även ta lång tid innan någon personal kom. De flesta tryckningar var så kallade ”normala
hjälptryckningar” (t ex få hjälp med att ta på sig strumporna), vid dessa gjorde det inget om man fick
vänta lite. Denna väntan skapade dock en oro kring vad som skulle hända om det var en skarp
larmtryckning och personalen inte kom snabbt nog. Utifrån samtalet verkade det att finnas olika
typer av larm som används. En del var kopplade till en högtalare som gjorde att larmpersonalen
kunde tala med den som larmat. Andra larm var bara en knapp. Överlag verkade kunskapen om olika
hjälpmedel vara låg. De äldre kände inte till hjälpmedel som de skulle kunna vara betjänta av.

4.6 Anhöriga till äldre i särskilt boende – om den äldres situation
Anhöriggruppen bestod av 5 kvinnor och 2 män. De frågor som diskuterades var vad som kunde få
den äldre att känna sig trygg samt vilken typ av saker som skulle kunna underlätta den äldres vardag.
Trygghet: De anhöriga i diskussionsgruppen lyfte fram ur viktigt det är för känslan av trygghet att ha
samma personal samt att denna har hög kompetens och känner empati. De tyckte även att det var
bra om den som arbetade helg även arbetade måndag förmiddag. Sommaren kunde vara en
problematisk tid som bidrog till oro för de äldre. Med många vikarier bröts rutiner och kontinuitet.
Osäkerheten kring om larmsystemet fungerade skapade otrygghet. Deltagarna tyckte att det även
borde finnas kompletterande typer av larm i fall man inte kunde trycka på en larmknapp.
Saker som skulle underlätta den äldres vardag: Diskussionsdeltagarna tyckte att boendena skulle ha
balkonger för att skapa möjligheter att komma ut även om det inte fanns tid för personalen att ta
med de äldre ut. Det framkom även i diskussionen att värmen var alldeles för låg för de äldre även
om den låg på 21 grader. Sitter man still hela dagen så blir man kall. De anhöriga tyckte även att
maten borde vara bättre. Den såg inte tilltalande ut och man la upp för mycket mat på tallriken.
Maten var inte tillräckligt varierande och det borde vara större skillnad mellan vardag och helg. Man
borde t ex duka finare på helgerna. Tiderna för måltiderna är inte alltid heller anpassade efter de
äldres önskemål, t ex så äter de kvällsmat för tidigt. Slutligen belyste deltagarna vikten av att laga
maten på plats, många äldre skulle dessutom vilja vara med och laga maten.
Det kan vara svårt att sköta bankärenden via Internet, det borde finnas enklare sätt. Bankgiro
fungerade bra, men det byggde i stor utsträckning på att anhöriga fanns och hjälpte till. Ett problem
som lyftes fram var att det var besvärligt med fullmakt för varje besök/räkning. Banken borde besöka
äldreboendena för att dela ut en dosa till den anhörige som sedan kan sköta ekonomin.

28

Några av de nöjen som de anhöriga trodde skulle vara uppskattade bland de boende var pubkvällar
och seminarier med författare som kommer och berättar om sina böcker eller sina liv. Vidare trodde
diskussionsdeltagarna att högläsning skulle vara en bra syssla, samt att det kunde vara bra om
pensionärerna själva deltog och engagerades i underhållningen. Andra aktiviteter som föreslogs var
tillgång till snickeri eller att få hålla på med hushållssysslor. Vad gällde tittandet på TV så tyckte de
anhöriga att de äldre borde kunna välja bland fler program. Vidare beskrev de det positiva i
användandet av hörlurar och möjligheten att kunna bestämma volymen själv.

4.7 Anhöriga till äldre i särskilt boende  om sin egen situation
Diskussionen med de anhöriga om deras egen situation byggdes upp kring frågor om vad man skulle
vilja kunna göra tillsammans med den äldre som man behövde stöd för att kunna göra. Vidare
diskuterades behov som den anhörige upplevde att de inte fick hjälp med i dagsläget. Slutligen
ställdes frågor kring hur kontakten med den äldre fungerade samt vad som var viktigt för att den
anhörige skulle känna trygghet.
Saker man vill kunna göra tillsammans: De anhöriga i diskussionsgruppen beskrev att den äldre kan
vara apatisk, han/hon bryr sig inte och säger att han/hon inte vill. Den anhörige kan locka effektivare
för att få med ut eftersom den äldre ofta litar mer på barn och barnbarn. Denna trygghet är viktig.
Kontakten med barnbarn kan vara mer nu än tidigare eftersom den äldre blivit beroende av hjälp.
Det kan dock hända att han/hon vill följa med ut på något, men säger nej för att inte vara till besvär.
I de fall där den äldre inte riktigt har lust eller är apatisk kan det vara bra att göra saker utomhus och
där man kan lyssna eller titta på något. Det vill säga sker som inte kräver att den äldre behöver agera
själv. När man ska ut är det inga större problem om man får in personen i bilen – dock är det
begränsande att ta sig fram med rullstol. Vissa aktiviteter är givetvis mycket svåra att göra
tillsammans med någon som sitter i rullstol, t ex en av deltagarna hade tidigare seglat tillsammans
med sin anhörige. Kunskapen om motordrivna rullstolar är begränsad, men en av deltagarna i
gruppen berättade att det finns sådana som de anhöriga kan köra. Trappor kan även vara svåra och
måste planeras för. Några av deltagarna diskuterade hur bra det fungerar med trappklättrare. Tyvärr
så räcker inte batteriet för långa trappor.
En ytterligare sak som kom upp i anslutning till denna fråga den specifika situation som gäller de med
demens. Demens innebär att man inte vill träffar människor, utom de allra närmaste. Det kan även
vara svårt att ta hem någon som är dement eftersom den inte vet var den är. Många saker gör att det
kan vara besvärligt för den anhöriga att ta hem en dement äldre därför borde det finnas hjälp att få
då man tar hem sin anhörige.
Slutligen kommenterade deltagarna sina dåliga erfarenheter av nattpatrullen. Man hade
erfarenheter av dålig hjälp på natten, med alldeles för kort tid inplanerad och ett respektlöst
agerande.
Behov som inte adresseras fullt ut: Att placera någon på ett äldreboende är förknippat med
skuldkänslor. Det behövs stöd till den anhörige i att släppa taget och låta den äldre komma in på
hem. Man kan vårda till döds om man försöker ta hand om den äldre fast man inte klarar av det. Det
kan upplevas som en svaghet att ge upp eller be om hjälp. I ett förhållande där den ene vårdar den
andra lever man i symbios med varandra och kan inte ta sig loss. Det borde finnas olika
boendeformer i samma hus där t ex ett par kan bo på olika våningar. Kommunen accepterar dock
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vissa former av parboende. Boendeformerna behöver trots detta ses över för att bli mer dynamiska
och individanpassade.
Beträffande boende och personal efterfrågade diskussionsgruppen hjälp hemma då man tar hem sin
anhörige från boendet. Hjälpen borde vara någon person den äldre/sjuke känner från boendet.
Överlag är det viktigt att få hjälp av samma personer. Man behöver lära känna personalen. Språket
beskrevs även av denna grupp som ett stort problem i och med att den boende kan bli isolerad då
inte personalen kan prata samma språk. I vissa fall fanns det inte någon annan äldre heller på
boendet som kunde prata den äldres språk.
Slutligen berättade deltagarna om att de äldre inte vill larma för att de är oroliga för att vara till
besvär.
Kontakten med den äldre: För de flesta av deltagarna i gruppen var det vanligaste sättet att hålla
kontakten via telefon. Det framkom även att det kan vara problematiskt att kommunicera med
någon som hade nedsatt hörsel och syn. I vissa fall kunde denne bara kommunicera med en anhörig
som vet vilka ord de hör, eller vad de menar. Problemen att kommunicera förstärktes av
språkproblem mellan personal och boende. Vidare berättade deltagarna att de tyckte att skötseln av
hörapparater kan vara problematisk. De var svåra att rengöra och det var svårt att byta batterier.
Diskussionsdeltagarna belyste vikten av intellektuellt utbyte för den boende, t ex om vad som händer
i världen. Detta kunde det vara svårt att få från personalen. I synnerhet för män eftersom det till
största delen var kvinnlig personal och man kanske inte hade lika mycket gemensamt. Ett sätt att
kunna ta del av nyheter och dagstidningar kunde vara via läsplattor. Dock var gruppen osäker på i
vilken utsträckning dessa var anpassade för äldre. Text‐TV trodde de dock fungerade bra som
kommunikationskanal.
Trygghet: Samspel med anhöriga ansågs som en viktig del av tryggheten. Det var viktigt att den
anhörige fick information. Det krävdes att personalen var aktiv i denna relation. Det kunde även
bidra till tryggheten för den äldre att känna andra anhöriga och andra boende – man pratade och
hade koll på varandra. Vidare lyfte diskussionsgruppen fram vikten av att rutiner och aktiviteter kring
den äldre fungerade så att den äldre inte blev passiv och t ex slutade att äta.
En tid på året som skapade otrygghet var sommaren med dess många semestervikarier. Det måste
finnas någon ansvarig kvar som kan mediciner etc. Det skapade en otrygghet då man inte kunde vara
säker på om den äldre fick sin medicin. Det skulle vara bra med en bekräftelse då den äldre fått sin
medicin eller ett larm till den anhörige om den äldre inte fått sin medicin.

4.8 Personal på äldreboende
Personalgruppen bestod av 5 kvinnor och 1 man. De frågor som diskuterades belyste vilka hinder
som fanns för att de äldre skulle kunna känna sig till freds med tillvaron. Vidare diskuterades
vårdsituationen ur ett personalperspektiv avseende kvalitet, trygghet och kommunikation. Det sista
styrda frågeområdet belyste personalens arbetsrutiner.
Hinder för att äldre ska känna sig till freds med tillvaron. En diskussionsfråga som tog stor tid i
anspråk och ansågs viktig i gruppen var bristen på personal. Detta drabbade de äldre i form av
mindre tid och mindre möjligheter att t ex gå ut med de äldre. Personalgruppen upplevde en trend
av minskande personalstyrkor och ökat antal arbetsuppgifter. Vid sidan av de praktiska sysslorna i
30

anslutning till omvårdnaden hade det under senare år tillkommit mycket administration, såsom
planering och fakturahantering samt att via dator välja städning och mat åt de äldre. Överlag hade
personalen fått mera ansvar och mera sysslor i och med att de drev verksamheten helt själva.
Under diskussionerna i gruppen belystes även personalbristen ur ett säkerhetsperspektiv. De äldre
försöker fixa saker själva eftersom de inte vill störa personalen som är stressad. Detta i sin tur ökar
fallrisken. I anslutning till detta diskuterades även larmen och i vilken utsträckning de bidrar till
trygghet eller otrygghet. Å ena sidan bidrar de till ökad trygghet, men de skapar även en viss
otrygghet. Det finns många larm som är trasiga och de vaktmästare som ska laga dem har ont om tid.
En positiv aspekt som lyftes fram var att det var bra mat på boendena. Personalen berättade om att
de bakar ofta och att de äldre får vara med i köket. Diskussionsgruppen lyfte fram vikten av närheten
till matlagningen med dess olika dofter och hur detta påverkar de äldres aptit på ett positivt sätt.
Bra och dåliga saker avseende den vård som levereras. En positiv aspekt som deltagarna i
diskussionsgruppen lyfte fram var att när de hunnit med det de skulle kunde de känna att de inte
behövde stressa utan kunde ge de äldre mer tid. Vidare berättade de att dagarna var väldigt olika,
och att det var stimulerande när man han med att göra det där lilla extra.
Även under denna frågerubrik diskuterades tidsbristen bland personalen. Bristen på personal gör att
det inte finns tid att följa med de äldre på olika aktiviteter. Beträffande de äldre och aktiviteter ansåg
personalgruppen att det bästa var när de äldre aktiverade varandra på olika sätt då de umgås. Detta
var något som borde stödjas i större utsträckning genom ett mer genomtänkt sätt att placera de
äldre på olika boenden. Man borde i större utsträckning se till att de äldre hamnar på boende
tillsammans med personer som de kan ha utbyte av. Diskussionsgruppen tyckte att man borde
involvera fler personalgrupper vid placering av boende för att öka möjligheterna att hitta rätt boende
och rätt grupp för varje person. Som det är nu blandar man t ex med psykiskt sjuka, vilket är väldigt
jobbigt för de som inte är psykiskt sjuka.
Beträffande de aktiviteter som anordnas av kommun och personal ansåg diskussionsgruppen att det
fanns mycket aktiviteter. Dock kunde dessa både uppfattas som konstiga av de äldre, samt även
onödiga då de inte orkade med dem. Bra aktiviteter beskrevs som normala saker som att gå ut och
handla eller att gå och fika. Vidare lyfte diskussionsgruppen fram vikten av att inte lirka eller tvinga
dementa som kommit till ett stadium där de inte vill göra saker. Att stressa dementa medför även
andra problem. Dementa är lättstressade och påverkar varandra, t ex via kroppsspråk. En lugn
stressfri miljö är viktigt. Även stressad personal påverkar de äldre dementa, de blir oroliga och det
sprids bland de boende. Brist på tid medför även att personalen tar över saker från de äldre som de
klarar fast men inte har tid att vänta om det är mycket att göra.
Trygghet: En av de saker som diskussionsgruppen ansåg bidra till att skapa trygghet var att ha
tillräckligt med tid. Vidare nämnde de vikten av ett bra arbetslag och vilka man arbetar tillsammans
med. Att få omsorg av samma personal är även något som skapar trygghet för de boende. För att
omsorgspersonalen ska känna sig trygg måste det finnas bra sköterskor och läkare som övrig
personal kan lita på. Kommunikationen inom personalgruppen är också vikig, så att man kan prata
om det händer något. Om det är dålig stämning inom personalgruppen så smittar det av sig på de
boende. Vidare diskuterades vikten av en bra chef och vikten av att alla arbetar på samma sätt.
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Slutligen belyste gruppen även att trygghet bestod av att ha ett bra arbetsschema och bra
arbetstider.
Saker som bidrar till otrygghet är personal som inte kan sina saker. Felbyggda lokaler gör även
arbetsuppgifterna svåra och tunga, t ex små badrum gör det svårt att duscha de boende.
Kommunikation: Beträffande kommunikationen med vårdtagaren var språksvårigheter det problem
som lyftes fram främst. Det är svårt med de äldre som inte kan svenska eftersom det är svårt att veta
vad de vill. Det skapade mycket frustration bland de äldre då de inte blev förstådda. Det rådde även
brist på tolkar, så detta var inget som var aktuellt inom vardagsomsorgen.
Beträffande kommunikationen och relationen med de anhöriga så upplevde personalgruppen att de
anhöriga överlag var bra och positiva. De som var missnöjda var de som besökte sällan. Det
anordnades anhörighetsträffar två gånger per år med bra uppslutning. Under diskussionerna
framkom att personalen tyckte att det borde gå att göra mycket mer med de anhöriga. Många
anhöriga hade det svårt, de hade många frågor och kunde känna stor sorg. De som hade en äldre
anhörig med demens hade det extra svårt. Personalgruppen såg ett stort behov bland de anhöriga
och tyckte att omsorgen skulle kunna göra mycket mer för dessa.
Arbetsrutiner: Den stora och positiva aspekten som lyftes fram av diskussionsgruppen avseende
planering och arbetsrutiner var att det var ett bra arbetslag som planerade tillsammans. De problem
som diskuterades var i stora delar relaterade till en växande distans från chefernas sida gentemot
arbetet ”på golvet”. Den ökade distansen från cheferna beskrevs även som negativ för de äldre som
hade uppskattat kontakten med cheferna då den fanns tidigare. Deltagarna i diskussionsgruppen
berättade vidare att de inte kände sig delaktiga. De skulle önska att man lyssnade på de anställda i
större utsträckning.
Beträffande utvecklingsmöjligheter för personalen ansåg diskussionsgruppen att dessa hade
försämrats. Personalgruppen saknade saker som skapade motivation. Tidigare hade de fått vara med
på kurser och utbildning, t ex om demens. Detta fanns det inga resurser till längre.
Möjligheter till förbättringar. Diskussionssammankomsten med personalgruppen avslutades med att
gruppen gemensamt beslutade om några frågor att diskutera vidare kring. Detta utifrån ett
perspektiv kring hur man skulle kunna skapa bättre förutsättningar för de äldre och för den vård som
ges.
Diskussionsgruppen fick diskutera kring hur man skulle kunna få tid över för att göra det där lilla
extra som kan vara viktigt för en äldre. Några förslag som kom upp var:
•
•
•

•

Stödja verksamheter liknande väntjänsten.
Att vissa servicefunktioner (t ex tandläkare) kommer till huset i stället för att de äldre ska
behöva ge sig ut.
Det lilla extra behöver inte vara mycket, det kan räcka med lite tidsutrymme att sitta ned och
prata. Det viktiga är att personalen inte bara springer runt och är stressade utan att de kan
vara med mer, lyssna och prata med de äldre.
Hjälpmedel som med små medel kan förbättra avsevärt, t ex hörapparat.
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Avseende aktiviteter för de äldre ville diskussionsgruppen trycka på vikten av att fråga de boende vad
de ville göra (underhållning, högläsning etc.). En del av de aktiviteter som anordnades tyckte
personalgruppen var larviga, dagisaktiga och förnedrande. Utifrån personalgruppens erfarenheter av
vilka aktiviteter som kan vara uppskattade nämndes saker såsom spel och frågsporter.
Under diskussionens gång hade vikten av att arbeta på samma sätt belysts. Det som problemet
kretsade kring var att om man inte jobbade på samma sätt kunde de äldre utnyttja situationen. Det
blev en indelning mellan personal som var snäll och personal som var elak. Att vara snäll beskrevs
inte som enbart positivt, det är även viktigt att inte ta ifrån den boende saker som han/hon kan göra
själv. För att uppnå ett gemensamt arbetssätt krävs mycket kommunikation och att man strävar efter
att prata ihop sig. Det finns övergripande arbetsrutiner men mycket av det praktiska arbetet baserar
sig på detaljer som är svåra att skriva ner. Det kan variera från grupp till grupp och från tillfälle till
tillfälle. Därför är kommunikation och ett gemensamt synsätt avgörande.

4.9 Chefer för verksamheterna
Totalt deltog sex personer i workshoppen. Dessa bestod av två geografiska områdeschefer samt en
ämnesområdeschef. En geografisk områdeschef är ansvarig för mellan 300 och 500 anställda.
Upptagningsområdet för en geografisk områdeschef motsvarar ca 25.000 kommuninvånare. Hela
kommunen består av 3 geografiska områdeschefer samt 1 ämnesområdes chef.
Sammankomsten med chefsgruppen delades in 3 frågeområden: den äldres situation, leveransen av
vård samt problem kring lösningar och insatser.
De äldres situation
Hinder som finns idag för att de äldre ska känna sig tillfreds med tillvaron: Cheferna förde fram
hinder som att ensamheten för äldre ofta inte är självvald och att informationssamhället inte utgår
från de äldre. Att inte kunna klara sig själv gör ofta ensamheten ännu värre. Känslan av att inte kunna
påverka sin egen situation skapar frustration och otrygghet.
Vad som inom givna ramar kan göras för att öka tryggheten hos brukarna: Se och identifiera/lyssna
på individen och individuella behov samt tillgodose dessa. Det finns inga patentlösningar, varje
individ och situation är unik. Även se behov hos dem som inte kan utrycka dessa själva. Viktigt att öka
kompetensen och professionalismen och våga nya lösningar. Se till att möta de äldres behov och inte
de egna. Tydliggöra vad man kan erbjuda ‐ för att inte skapa besvikelse.
Hur kommunikationen mellan brukaren och dess anhöriga kan underlättas: Det finns ett antal saker
att göra som t.ex. bidra med t ex bättre telefoner så att det blir enklare att ringa. Man kan underlätta
Information – kring det äldre, vem som kommer, vilken hjälp, när hjälpen kommer, vilka avvikelser
som finns. Kontaktböcker hos de äldre kan bidra till att anhöriga får mer information. Mycket av
detta skulle kunna göras via Internet. Man skulle även kunna införa allmänna datorer på boenden.
Tillgång till webbkamera och Skype. Utbilda både personal och äldre på dessa verktyg och hjälpa den
äldre.
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Leveransen av vård
Positiva aspekter av den vård/omsorg/stöd som levereras: Cheferna ansågs sig ha tillgång till personal
som kan göra ett mycket bra jobb under de resurstillgångar och de ekonomiska förutsättningarna
som råder.
Hinder för att verksamhet skall kunna leverera bästa möjliga vård: Det finns ett missnöje bland de
äldre i hemvården, trots bra med resurser och personal. Hemtjänsten har fått lågt betyg i en nationell
undersökning. Koordinering, bättre samarbete internt (egen förvaltning) och externt (t ex landsting).
Det tar tid komma fram till vem som har ansvar.
Brist på flexibilitet i verksamheterna för att kunna möte de individuella behoven och vara bättre på
att informera om olika beslut, kommunicera och förklara – bli tydligare. Så att de äldre vet vad de
blivit beviljade för hjälp.
Brist på insikt i förståelsen för uppdraget. Personalen måste förstå vad de skall utföra.
Subkulturer/grupperingar/attityder inom personalgrupper kan göra att det drar åt fel håll. Gäller att
utveckla sitt eget uppdrag både på individ och gruppnivå
Väntar i allmänhet för länge ‐ på allt – det finns en rädsla att fatta felaktiga/obehagliga beslut eller så
fattas de av okunskap. Ibland väntas det på att saker ska lösas av någon annan. Offentlig verksamhets
kultur – lite mer av privat företagarkultur.
Ibland upplevs det som att det finns det för lite konkurrens. Konkurrensen behöver inte
nödvändigtvis komma från privata aktörer utan den går även att skapa inom organisationen. Det går
att utnyttja tiden mer effektivt. Även samma tid, kan skapa en känsla av mer nöjda brukare. Det är
ofta kvaliteten i den tid man får som är viktig, inte kvantiteten.
Problemställningar i kommunikationen kring vårdtagarens behov: Det är idag många aktörer kring
vårdtagaren, landsting, förvaltningar och föreningar. Kommunen är en politiskt styrd organisation
och det påverkar. Allmänhet och brukare vänder sig till politikerna istället för till de delegerade
tjänstemännen. Det blir problem när politikerna går in verksamheten. Även den egna
tjänstemannaorganisationen försöker påverka politikerna istället för att hålla sig inom
organisationen.
Rädsla för förändring, det blir fel när det finns en osund strävan att hålla fast i det man har. Anhöriga
kan ha svårt skilja på sina egna behov och den äldres, detta skapar problem. Problem uppstår ibland
då politikerna gått in efter det att de anhöriga har vänt sig till politiker.
Problem kring lösningar och insatser
Hinder för att föra in nya produkter och ny teknik i verksamheten: Det finns idag en brist på kunskap
kring nya produkter och teknik. Dessutom finns det inte avsatta medel för kunskapsuppbyggnaden
och införandet av ny teknik.
Om man saknar kunskap vet man inte vad man ska fråga efter, ser inte möjligheter kan inte fråga om
medel. Det finns en tendens att se hinder innan möjligheter och tror att saker inte går att göra.
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Det brister i motivation för att ta in nyheter. De som är mot att föra in nya produkter, påverkar så att
nya produkter och lösningar inte kommer in i verksamheten. Verksamheten analyserar inte
tillräckligt väl för att man ska veta vad som behövs. Sedan vet man inte heller vad som finns för att
lösa de behov man har. Ibland införs tekniska lösningar för snabbt utan tillräcklig analys. Då blir det
fel teknik, vilket i sin tur leder till ökad rädsla/motstånd.
De produkter man köper in måste gå att anpassa för teknikovana och de som har svårt att handha
tekniken. Brist på bra anpassningar mot detta segment. Produkterna måste fylla de verkliga kraven.
Man måste även anpassa verksamheten utifrån den nya tekniken och de nya möjligheterna.
Stöd eller hjälpmedel som skulle kunna hjälpa till att leverera bästa möjliga vård: Det behövs nya
processverktyg. Hjälpmedel för att göra rätt analyser och för att hitta rätt teknik till rätt syssla. Detta
behöver kopplas till utbildning av personalen i detta tänkande. Bra vård kräver att alla ser sin roll i
organisationen. Man är en del av ett större maskineri. Alla måste då göra sin del annars uppstår det
konsekvenser.
En transparantare organisation, skulle kunna hjälpa varandra mer att hitta lösningar för
verksamhetsförbättringar. Syftet med en transparantare organisation ska vara att skapa förståelse,
det får inte bli så att man tycker eller lägger sig i vad andra gör.
Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten och av det som
levereras till individerna. Jämföra det de blivit lovade med det som verkligen levereras. Allt detta
kopplat till en genomförandeplan som ett strukturerat instrument.
Det behövs handledning till personalen i hanterandet av olika (funktionsnedsättningar) eller
beteenden. Handledning i hur man inte bli provocerad av situationer, vad man blir kallad etc.
Utveckling av personalens förmåga, ge stöd till personalen i dessa frågor.
Klagomålshanteringen och att lösa problem snabbare kan bli bättre. Brukarna måste våga klaga.
Ibland är de rädda för att saker kan bli värre då de klagar. Transporter är viktigt och att de blir
effektivare. Det är idag svårt att förflytta sig i vissa delar av kommunen.
Det är ett problem att det finns verktyg som är Webbaserade och som kan ge mer information via TV
men de används inte. T.ex. kanske man skulle kunna se på tv vem som kommer och när, kunna
beställa mat via tv. Näthandel, beställa livsmedel via tv/dator.

4.10 Workshop i Nacka med biståndshandläggare
Närvarande 14 stycken biståndshandläggare och deras chef. Av biståndshandläggarna var 13 kvinnor
och en man.
Syftet med workshopen var att förstå under vilka förutsättningar biståndshandläggare bedriver sitt
arbete. Vilka underlag de har för sin bedömning av bistånd. Hur de inhämtar information om nya
lösningar som kan användas hos brukarna. Hur de skulle vara behjälpta av nya tekniska lösningar för
att själva kunna bli mer effektiva eller göra ett bättre arbete.
Vi arbetade med frågor uppdelade enligt 1/Analys, 2/Informationsinhämtning och 3/Stöd i arbetet.
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Analys
1. Hur gör du/ni då ni analyserar brukarens situation/behov? Vilka aspekter bedömer ni?
2. Hur bedöms olika funktionsnedsättningar?
3. Hur vet du/ni vilken lösning som skall erbjudas?
4. Är det klart vad du/ni får ordinera/förskriva/bevilja. Typ, certifiering, finansiering, restriktioner?
Alla brukare bedöms individuellt enligt överenskomna riktlinjer. Man tar i bedömningen hänsyn till
en mängd parametrar, som bostaden utformning, brukarens tillstånd, nedsättningar i förmågor. Om
tillstånd medgives av brukaren kan man även ta hänsyn till anhöriga.
Hembesök görs efter anmodan från sjukvården, när någon påkallar behovet, som hemtjänsten,
anhöriga eller någon annan som observerar något.
Efter hembesöket beviljar man bistånd för att inrätta olika åtgärder för brukaren.
Biståndshandläggren kan sätta in åtgärder som har med brukaren som person att göra. Biståndet kan
innebära personlig hjälp med städning, matlagning, larmutrustning eller dagvård.
Hjälpmedel förskrivs av sjukvården genom arbetsterapeuter som ofta befinner sig på ett Rehab
center. Det går till så att biståndshandläggaren beskriver en problemställning kring brukaren som
terapeuten sedan sätter in ett hjälpmedel för att avhjälpa. Kommunikationen är ofta FAX mellan
biståndshandläggaren och terapeuten men kan också vara telefon.
Informationsinhämtning
5. Hur får du/ni information om gamla och nya lösningar? Hur håller du/ni er uppdaterade? Vem vet
om lösningen är bra?
6. Finns det utrymme för att kombinera lösningar från olika håll, t.ex. anhörig, landstinget, egna?
Biståndshandläggarna inhämtar kunskap om nya och gamla lösningar genom att gå på seminarier,
prata med kamrater eller läsa skrifter. Det fanns ingen strukturerad metod för denna
informationsinhämtning. Vissa av biståndshandläggarna tyckte att de saknade information om nya
lösningar och skulle gärna vilja ha mer kring hjälpmedel och lösningar. De flesta av dem visste t.ex.
inte om att Hjälpmedelstorget fanns, och var därigenom aldrig inne på den siten.
Idag har 1300 personer larm i Nacka. Larm är också något som hanteras av biståndshandläggare. Det
är inte bara trygghetslarmen utan det kan även vara mer udda larm som passivitetslarm eller
larmmattor. Larm handlas upp av kommunen och det är därför inget problem med vilket larm som
skall ordineras.
Utomshuslarm saknas dock och det skulle behövas enligt någon biståndshandläggare. Det finns även
andra larm som skulle kunna vara intressanta som det inte fanns full kunskap om. T.ex.
anhörighetslarm som kan göra att de väcks. Larmområdet upplevde vi som uppdelat mellan rehab
och BHL där uppdelningen inte var glasklar. Biståndshandläggarna får rekommendera saker till
brukare och deras anhöriga som de kan köpa privat.
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Biståndshandläggarna har behov av att få överblick kring vilka problem som går att lösa med teknik
men de behöver inte ha detaljkunskaper om lösningarna. Inom funktionshinderområdet tillämpar
man lite andra metoder som skulle vara bra att applicera in i äldreområdet.
En idé som kom upp, var att installera en kamera vid entrén som var uppkopplad till en larmcentral
och som larmcentralen tittar på då någon går in genom entrén. Det var en tjänst som finns i England
men inte i Sverige.
Stöd i arbetet
7. Hur skulle ert arbete kunna underlättas?
8. Använder ni några tekniska hjälpmedel i ert arbete?
9. Om ni hade en terminal till hands vid biståndsbesök som går att koppla upp till databaser,
journaler, konversera med chefen med, konversera i bild med anhöriga, prata med kollegor med bild,
söka liknande situationer. Hur skulle ni använda den?
Biståndshandläggarna skulle behöva information om nyheter inom området. Det skulle också vara
bra om man kunde sprida information mellan kommuner så att man fick information om vad som
fungerar på andra kommuner. Det fungerar inte så idag.
Man är på väg att lyfta in ett nytt system i kommunen som kommer att användas av
biståndshandläggarna. Det kommer att innebära att brukare och anhöriga kan se status på ärenden,
vården, ansöka om bidrag. Via systemet skall kommunen kunna samverka med landstinget. I detta
fall betyder det att interfacet mot terapeuter förändras så att man inte längre skickar information via
FAX.
Tekniska hjälpmedel fanns en initial motvilja mot. Efter lite diskussion såg flera vitsen med att få med
sig en dator eller PAD vid besöket hos brukarna. Det måste vara anpassat så att det inte blir en
barriär mot brukarna. Det skulle kunna innebära att man ges tillgång till vårdguiden, kan anteckna på
plats ihop med brukaren, kan söka information om hjälpmedel som kan visa för brukaren. Vidare kan
man ta kontakt med personer till exempel terapeuter eller anhöriga.
Biståndshandläggarna tyckte lite olika om att få ett tekniskt stöd. Flera var positiva men flera var
också negativa och skulle inte använda det. De som var positiva såg användbarheten som en
nyckelfråga.
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5. Sammanfattande resultat
I detta avsnitt diskuterar vi först resultatet angående seniorer följt av resultat angående anhöriga och
personal. Avslutningsvis för vi en metoddiskussion.
Projektet har identifierat fem övergripande områden med tillhörande underområden där vi ser
möjlighet till lösningar som kan förbättra situationen för seniorer (Figur 7).

Figur 7. Sammanfattning av huvudområden med utvecklingspotential för äldre
Nedan exemplifierar vi från de olika huvud‐ och underområdena. Först ut är huvudområdet
oberoende: Det upplevs som jobbigt att bara sitta hemma och många känner ett behov av att
komma hemifrån. Personalen hinner inte alltid gå med ut på promenad och krävs bättre hjälpmedel
och enklare rutiner vid resor. Många upplever det problematiskt att nå högt och lågt, t ex att kunna
hänga gardinerna, städa, handla med mera är en viktig del för att känna att man kan ta vara på sig
själv. Att kunna laga maten själv stärker självkänslan, men svåröppnande förpackningar och dåliga
spisvakter gör detta svårt. Det är viktigt att ha en stimulerande hobby, men försämrad
kroppskonstitution gör dans, handarbete med mera svårt att utföra.
Nästa huvudområde är teknik, där vi valt att ge följande exempel: Det finns ett behov av förenklade
gränssnitt, då komplicerade gränssnitt med många val gör det svårt att använda ordbehandlare eller
mailprogram. Många efterfrågade lättanvänd teknik då mycket teknisk utrustning som exempelvis
datorer, TV, fjärrkontroller och även sådana saker som en kaffeapparat kan vara svåra att använda
när man blir äldre. Det finns idag redan många tekniska lösningar som kan underlätta livet när man
blir äldre, exempelvis hörapparater av bättre kvalitet. Dessa lösningar är dock oftast väldigt dyra
vilket medför ett behov av prisvärd teknik för äldre. Vidare eftersöks enkel åtkomst till IT‐tjänster, då
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dessa har blivit en stor del av vår vardag. Banktjänster, bokning resor med mera sköts idag med
fördel på nätet, och några har uttryckt en rädsla för utanförskap om man inte kan använda dessa
tjänster.
Vidare kan vi ge följande exempel när det gäller huvudområdet trygghet: Fallskador är ett stort
problem och orsakar mycket smärta och lidande, och bättre möjlighet att förebygga fallskador ger
ökad trygghet. I vissa kommuner har inte all personal namnbrickor vilket gör det svårt för senioren
att veta vem som kommer på besök. I vissa fall låter man som senior bli att låsa dörren då man inte
orkar gå upp och låsa upp, vilket skapar en otrygghet, då man ibland varken hör eller ser vem som
står utanför dörren, vilket föranleder säkrare dörröppning. Trygghetslarmet skänker trygghet för
många, ibland ger dock trygghetslarmen exempelvis dålig återkoppling till om man larmat eller ej,
vilket skapar en otrygghet eftersom man inte vet om larmet gått fram, därför eftersöks förbättrade
trygghetslarm. Ibland har man inte möjligheten att larma själv om något händer, inaktivitetslarm
som istället larmar när man inte utfört vissa aktiviteter kan vid sådana tillfällen fungera som en extra
säkerhet, då man kan få hjälp trots att man inte kan larma själv.
Vårt fjärde huvudområde är omsorg: Ökad kontinuitet med vårdpersonal ger ökad trygghet och
bättre kontakt med personalen, vilket upplevs som bättre vård. Många har uttryckt önskemål om
medicineringsstöd, t ex påminnelsestöd och förbättrade dosetter. Vidare eftersöks förbättrade
hjälpmedel såsom rullstolar, rollatorer och hopfällbara kryckor.
När det gäller samhörighet kan följande exempel ges: Tekniken upplevs idag som alldeles för
opersonlig och hård av många, videotelefoni är ett exempel på en ”mjukare” lösning där man kan se
den man pratar med, även elektroniska gosedjur har förts upp som förslag på teknik som kan skänka
värme och samhörighet och är exempel på sociala ICT‐lösningar. Stimulerande aktiviteter ihop med
andra skänker samhörighet, det kan röra sig om allt från frågesporter och bingo till boule. Många har
även framfört önskemål om kommunikationsstöd för personer med nedsatt syn, hörsel, demens eller
annan kulturell bakgrund. När man blir äldre börjar många vänner och bekanta falla ifrån, vilket
skapar ett behov av kontaktnät för äldre.
Även om projektet fokuserade på att avtäcka behov så resulterade ändå många av våra aktiviteter i
förslag på lösningar. I Tabell 7 sammanfattar vi några av dessa förslag.
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Oberoende
En termos som
innebär att man kan
hälla upp kaffe
samtidigt som man
håller i koppen.
”Fixbräda” med
piggar som man la
smörgåsen på så att
man kunde breda
den.
Handtag som man
kan skruva fast på
strategiska platser i
köket så att man kan
få något stadigt att
hålla i när man
sträcker sig upp eller
behöver gå ner på
knä för att nå något.
Enkel
kaffekokare/bryggare
som fungerar som en
kaffeautomat dör
man bara trycker på
en knapp som det
står ”kaffe” på.
Stolptrådar som man
spänner upp sockan
med.
Automattvättande
fönster.
Självrengörande
hörapparater.

Teknik

Trygghet

Nyttja Internet för
”Virtual Reality” resor
med möjlighet att
styra vad man vill se
och där man kan ha
resesällskap.
En apparat som man
kan göra inställningar
på själv som tar bort
tinnitusljud inom ett
visst frekvensområde.
Ett talande
påminnelsehjälpmedel
som skall fungera för
både syn och
hörselskadade. Skall
kunna signalera med
både ljud, ljud och
rörelse.

Högtalare vid dörren
som talar om vad och
varför. Meddelandet
startar om man tar i
handtaget.

En rollator där
handtaget är på
mitten.

Omsorg

Väntjänst – mycket
som de inte gör eller
kan göra.

Övervakningskamera
med integritet, ska
bara reagera och gå
igång då något är
onormalt.
Ett larm borde
kvitteras till exempel
genom att knappen
vibrerade på armen
eller gav ifrån sig ett
ljud.

Flytta hjulen på
rollatorn längre fram
så att man inte snavar
på hjulen.

Enkel
videotelefontjänst
som kan kopplas mot
t ex Skype hos den
anhörige.
Mekanisk katt som
ger respons när man
håller honom och
återger kroppsvärme.
Dessutom spinner
han och är tvättbar.
Batterierna är enkla
att ta ut och byta, och
pälsen går att dra av
och tvätta.
Bilddagbok med
bilder från förr i
kombination med
musik från förr.

Bygga en helt
ihopfällbar rollator
som blir en som
fyrkantig låda.

Något som gör så att
glasögonen piper eller
liknande om man
trycker på en knapp,
om man tappat bort
dem.

Kryckor som är lättare
att fälla ihop som
klarar hög belastning,
detta för att
underlätta resor med
mera.

Informationstavlor
som ”pratar”.

Förladdad dosett för
medicinering.

Samhörighet

Tabell 7. Identifierade lösningsförslag av seniorer och anhöriga
Bland de anhöriga kunde en stor oro för den äldre iakttas. De anhöriga var oroliga för en mängd
saker som att medicinering inte sker på ett korrekt sätt eller vid en korrekt tid, att larmutrustning
inte fungerar då den behövs eller att ett fall kan innebära ett den äldre inte kommer åt sin
larmutrustning. Det fanns även en oro kring vilka personer som kommer in genom dörren till
lägenheten.
Trygghet för den anhörige kändes framför allt då man visste att någon man litade på var hos den
äldre. En ökad information till den anhöriga skulle också kunna öka tryggheten. Det kan vara
information i form av att ett meddelande går över t ex via SMS till den anhörige när den äldre tagit
sin medicin på kvällen. En informationsbok som fylls i personalen kring vad som genomförts under
dagen och vilka som varit på plats skulle också vara mycket uppskattad. Att göra detta via nätet så
flera bland de anhöriga som en naturlig lösning.
Det kunde konstateras att ett uppbyggt förtroende mellan en anhörig och personalen snabbt kunde
raseras genom att en rutin bryts kring den äldre. Missar personalen ett morgonsamtal till den äldre
några gånger så påverkar det direkt förtroendet för organisationen.
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Det fanns bland de anhöriga en stor okunskap om vilka hjälpmedel som finns på marknaden och hur
man kan få tag i dem. Många anhöriga ställde sig positiva till att själva investera i hjälpmedel åt den
äldre om de bara visste var och vad de skulle köpa. I de hjälpmedel som idag används såg de vissa
problem för den äldre. Hjälpmedlen var inte alltid anpassade efter den äldres behov och förmåga.
Som exempel togs hörapparaten som var alldeles för svår att göra rent och diverse elektronik med
alldeles för små knappar för lite fumliga fingrar.
Olika handikapp som t ex kan orsakas av demens kräver mycket av den anhörige. Samspelet mellan
personalen och den anhörige blir då mycket väsentligt. I dessa fall borde det t.ex. finnas hjälp att få
då man tar hem den äldre från äldreboendet.
Vad gäller personal så är det första att påpeka den stolthet som finns i utförandet av arbetet.
Samtidigt finns det en frustration i att inte alltid räcka till och inte hinna göra det lilla extra som kan
betyda så mycket för den äldre. Personalen ansåg det viktigt att det finns en kontinuitet i
personalgruppen och att alla har ett gemensamt synsätt på vad som ingår i uppgifterna och på vilket
sätt de bör utföras.
Personalen uttryckte att det skulle vilja vara mer engagerade i beslutsprocessen kring biståndet. De
kunde konstatera att allt för mycket tid går åt till olika typer av inköp som mat, apotek och
bankärenden. Flera av dessa affärer är inte anpassade för att personal kommer på arbetstid utan det
är ofta de får tampas med köer och ofta med händerna redan fulla av kassar. All den tiden går ut över
den sociala tiden de kan ägna åt den äldre. En tid som många av de äldre så väl behöver.
Personal från äldreboende lyfte specifikt vikten av att placera de äldre på boenden och i
boendegrupper där de kunde känna social samhörighet. Möjligheten till social samvaro med
likasinnade beskrevs som den mest betydelsefulla sysselsättningen, och även det som bäst bidrog till
god livskvalitet. Även denna personalgrupp önskade större inflytande, och ville bidra med sin
kunskap om de äldre på ett som skulle kunna öka möjligheterna till mer homogena boendegrupper.
Vidare har projektet identifierat ett antal områden där tekniska lösningar skulle kunna underlätta för
personalen:
•
•
•
•
•
•
•

Fallprevention
Effektivare planeringssystem
Effektivare informationsspridning
Tunga lyft
Hjälpmedel kopplade till brukare med demens
Bristen på flexibilitet i verksamheterna som gör det svårt att möta individuella behov.
Tidsbristen som ibland uppstår för personalen gör det svårt att ge alla brukare den tid som
de behöver, detta behöver lösas för att be bättre vård och omsorg.

Vård och omsorgspersonal menar att en viktig fråga för att öka kvarboende seniorers livskvalitet är
att öka deras valmöjligheter. Detta kan bland annat göras genom att ge dem större inflytande över
var man vill bo samt ge dem ökade friheter kring dygnsrytm, rutiner för mat, ärenden och inhandling
samt inflytande på vilken personal som skall besöka senioren. Utöver detta är det viktigt att ge dem
ökade valfriheter angående var man vill få sin vård och vilka mediciner man skall ta.
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En stor fråga både för anhöriga, seniorer och personal är även den tidsbrist som lätt kan uppstå för
personalen. Detta sänker livskvaliteten för både seniorer och personalen själva och kan
förhoppningsvis förbättras med bättre planeringsstöd.
Eftersom denna rapport endast avser fas ett av tre kan projektets övergripande forskningsfråga ej
besvaras i denna rapport. Delar av det praktiska syftet har uppnåtts genom den behovsinventering
som gjorts. Däremot kan det första av de vetenskapliga syftena diskuteras, vilket var att ”undersöka
värdet av olika metoder för behovsinventering”.
Reflektion från Halmstad Living Lab: Inom ramen för projektet har en rad olika metoder för
datainsamling använts, dessa har använts bland annat för att validera data, som komplement till
andra metoder för datainsamling och som ingångsvärden till aktiviteter. Bruket av fotodagböcker är
ett exempel på en metod som användes som komplement till workshoppar. Deltagarna mötte
inledningsvis denna metod med en viss skepsis men metoden visade sig sedan väldigt effektiv och
även deltagare som var skeptiska bidrog med entusiasm i form av detaljerade dagböcker och rikt
illustrerande foton. Dessa kunde sedan med fördel användas för diskussioner i workshopmiljö. Det är
även värt att notera att resultatet från workshopparna som Halmstad Living Lab arrangerade hade
väldigt olika karaktär beroende på vilken typ av deltagare som närvarade. Vid mötet med personalen
så var det väldigt lätt att få en syntes kring viktiga punkter att fokusera på och personalen var väldigt
samstämmig i sitt resonemang. Det fanns en mycket större spridning i mötet med seniorer och
anhöriga där många hade olika åsikter. Karaktären på det som fördes fram skiftade stort mellan
seniorer på servicehus och kvarboende seniorer och dess anhöriga. Seniorerna på servicehuset
diskuterade gärna problem och behov men hade väldigt få egna förslag på lösningar i kontrast till den
andra gruppen som gärna diskuterade eller förde fram lösningsförslag på problem som de såg. Detta
ger en tydlig implikation kring att kvarboende seniorer och anhöriga kan vara en god grupp att arbeta
med när det gäller att arbeta fram kreativa lösningar i en Living Lab miljö. Seniorerna på servicehuset
i sin tur beskriv sina problem och behov väldigt grundligt och kan därför också vara en stor tillgång,
men det krävs ytterligare arbeta kring att pröva metoder där förslag på lösningar kan arbetas fram
med denna deltagargrupp.
Djupintervjuer användes under projektet för att ställa ytterligare frågor relaterade till observationer
under auskultationerna. Dessa vilket gav en rik bild kring problematiken som observationerna belyst
vilket därför kan ses som ett gott sätt att validera denna typ av data. På omvänt vis använde vi även
djupintervjuer med beslutsfattare för att informera och orientera oss kring utmaningar inom vård‐
och omsorg som sedan kunde användas som ingångsdata till workshoppen med representanter för
personal inom vård och omsorg i Halmstad. Detta förfarande kan även vara orsaken till att det var så
lätt att syntetisera personalens diskussioner under denna workshop då facilitatorn för workshopen
redan hade bekantat sig med en stor del av problematiken och kunde ställa lämpliga följdfrågor.
Utöver detta använde vi inom ramarna för projektet även en metod för videoinsamling vilket vi
benämnde ”robinsonbåset”. Denna metod generade inte så mycket data som förväntat men ses
ändå som ett lyckat försök att komplettera workshoparna inom projektet då vi fick mycket positivt
respons från deltagarna. En av anledningarna till att denna metod inte fungerade lika väl kan bero
både på en viss rädsla för teknik samt att båset inte kunde stå uppe så länge som vi hoppats på.
Reflektion från Stockholm Living Lab: I diskussionsgruppen med de kvarboende äldre fungerade det
bra med frågor och frågeområden. Vill man koppla till teknik och produkter krävs det kanske dock att
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man väljer deltagare med viss vana av datorer och teknik. Studiemetoden med diskussionsfrågor
fungerade även i äldregruppen som kom från särskilda boenden, dock inte lika bra som i gruppen
med de kvarboende. Det vara svårare att få deltagarna att beskriva problem, de flesta var nöjda eller
hade accepterat sin situation. Frågorna och frågeområdena hamnade kanske även en bit ifrån
deltagarnas vardag. Är man svårt sjuk eller inte kan gå överskuggar önskan om att bli frisk eller att
kunna gå allt annat. I denna grupp kunde det kanske vara bra att i stället gå igenom dagens
aktiviteter och använda detta som grund för diskussionen. Kanske kan även närstående ha en store
roll avseende att lyfta fram problem och behov hos denna grupp.
En övergripande slutsats om studiemetodiken är att det kan vara gynnsamt att välja deltagare i
samma situation och med liknande svårigheter och/eller sjukdomar. De olika svårigheterna är så
specifika för varje grupp att det krävs att man kan fokusera på de olika specifika problemen för att
kunna hitta meningsfulla lösningar. Detta skapar också en mer meningsfull och relevant kontext för
gruppdiskussionen. En tydligare gemensam ingång för diskussion än bara ålder, vilken kan uppfattas
som ett ”kränkande” urvalskriterium.
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6. Förslag på områden att gå vidare med i FAS 2
I samverkan med kommunerna har ett antal potentiella områden att gå vidare med i FAS 2 av Silver
Technology projektet diskuterats, vilka sammanfattas nedan:
1. Kontakt mellan anhörig och den äldre
Kontakten mellan seniorer och anhöriga är väldigt viktig. Våra undersökningar har visat att det finns
möjligheter för teknisk utveckling inom området. Många anhöriga är oroliga för att deras mamma
eller pappa mår dåligt eller att det hänt något med dem.
Projektet avser att tillsammans med ett antal företag utveckla IT‐tjänster för att stödja
kommunikationen mellan anhörig och den äldre.
2. Ny teknik i vardagen
Inom ramen för denna förstudie har vi identifierat ett antal behov som skulle kunna avhjälpas med
tekniskt stöd i vardagen. Projektet avser att tillsammans med regionala företag, seniorer och
anhöriga finna lösningar och utveckla produkter och tjänster som bidrar till längre kvarboende och
ökad livskvalitet för seniorer.
3. Trygghet ‐ larm
Larmlösningar är ett mycket intressant område för kommunerna då de ser att de larmlösningar de
har idag är olika och inte till fylles. De står inför en utbyggnad av larmen men ser inte att larmen
uppfyller de krav som kan ställas. I workshopparna har en hel del synpunkter och problem kommit
fram avseende larmen. De skapar både trygghet och otrygghet. Man fick ingen kvittens på att larmet
mottagits. Samma larm användes till både akuta situationer och en hel del mindre akuta situationer.
Det frågades också efter en hel del funktionalitet vad gäller passiva larm som de idag inte har tillgång
till. Det efterfrågades också att en del larm skulle kunna gå till olika eller multipla ställen, t ex till
anhöriga. Vidare var känsligheten på larmen inte korrekt vilket gjorde att larmen inte alltid brukades i
de situationer de var tänkta för. Larmen fungerade heller inte utanför bostaden vilket sågs som en
begräsning. Larmen borde kunna programmeras efter livsmönster, situation eller sjukdomsbild och
kunna triggas både aktivt och av passivitet.
Larm är ett komplex område med stora utmaningar. Ur utvecklingssynpunkt är området mycket
intressant då bra lösningar kommer att få stor spridning både nationellt och internationellt.
Projektet borde starta med en förstudie och en inventering kring både krav och produkttillgången.
Därefter kopplas industrin till projektet och medverkar ihop med seniorer, anhöriga och
representanter från kommunerna till att skapa en lösning som uppfyller brukarens behov.
4. Spridning av information om hjälpmedel
Ett genomgående stort problem hos seniorer, anhöriga och personalen är okunskapen om vilka
hjälpmedel som finns på marknaden och hur de kan användas i olika situationer. Det finns idag inga
bra metoder för att sprida denna kunskap till dessa grupper. Det verkar som det många gånger mer
är en tillfällighet än en rutin som gör att ett hjälpmedel börjar användas av en brukare.
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Olika metoder har provats i olika kommuner som ”hjälpmedelsknallar”, demolägenheter, webbsidor
men inget har hittills haft stor verkan.
Hur når man då dessa grupper på ett effektivt sätt. Förslaget är ett gemensamt projekt mellan
kommunerna, landstinget, företagen och forskarna för att råda bot på situationen. Studierna börjar
med att förstå rutinerna inom kommun och landsting för införandet av teknik och hur informationen
når biståndshandläggare, terapeuter och personal.
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Bilaga 1

Kartläggning av några relevanta projekt,
verksamheter och finansierande organisationer
inom kvarboende, äldreboende och hemvård.
Nedan följer en genomgång av projekt som är relevanta inom området kvarboende, äldreboende och
hemvård. Vissa projekt tar sin utgångspunkt i vården och sträcker sig ut till en hemvårdssituation.
Sammantaget är den en massiv insats som gjorts under de senaste 10 åren och som ser ut att oförminskat
fortsätta de kommande åren.
Det är ingen heltäckande listning på allt som gjorts eller görs inom området utan snarare en start på en
listning av projekt och verksamheter som kan fyllas på för att ge en ännu mer komplett bild av projekt att
dra erfarenheter och slutsatser ur. Det kan betyda att resultat kan spridas bättre och därmed innebära att
samma saker inte behöver göras om i kommande projekt och att projektresultat kan komma till nytta på
ett sätt som varit svårt att uppnå hittills.

Regionala, nationella eller internationella satsningar
AAL ‐ Ambient Assisted Living Programme
IKT‐lösningar som stöd till äldre
AAL är ett pan europeisk projekt som lanserades 2008 och haft två stycken utlysningar fram till och med
2009.
Den första utlysningen rörde hemsjukvård och kroniska sjukdomar medan den andra utlysningen rörde
ICT för sociala kontakter. Under våren 2010 kommer en ny utlysning. Varje utlysning är på mellan 55‐60
miljoner Euro. Hela programmet är på 600 miljoner Euro som kommer att fördelas på 6 år.
Svenska deltagare hittills är Umeå Universitet, Högskolan i Halmstad, pensionärsföreningar och små
företag i Göteborg. Hitraten för ansökningarna har hittills varit cirka 30%.
Sverige är ett av de länder i Europa som först kommer att drabbas av den demografiska förändringen och
det är av yttersta vikt att vi är med och ser och påverkar lösningarna som genereras inom AAL. Sverige
har hittills inte haft en tillräckligt framskjuten position. Den svenska aktiviteten skulle kunna ökas i
programmet enligt vår Bryssel‐representant. Mycket av den situation som förkommer i Sverige med
samspelet mellan kommunen och landstinget finns i de flesta Europiska länder också. De som skiljer sig är
England och Frankrike som har en ner central styrning. Nederländerna och Belgien har en
försäkringslösning som även den skiljer sig från den Svenska modellen. Potentiellt skulle
försäkringslösningarna kunna medföra en tidig implementering av IKT lösningar för vård och omsorg.
För Sverige har Vinnova den centrala rollen i implementering av projektet.
Svensk kontaktperson för programmet är Monica Winge och huvudkontoret för koordinering av AAL‐
programmet finns i Bryssel där tjänstgör Silas Olsson.
Website: http://www.aal‐europe.eu/

ALMI företagspartners
Affärsområdeschef Lennart Augustinius lennart.augustinius@almi.se 08‐7098929
Satsning på vård och omsorg på nationell basis.
ALMI har speciellt utbildat ett antal rådgivare för att hantera idéer inom vården Dessa rågivare håller ihop
i ett nätverk. Det finns i övrigt inga speciella medel avsatta utan det är allmänna medel (om 30MSEK) som
används. För kvinnors företagande finns 7MSEK per år avsatta och i praktiken har det visat sig att många
innovationsprojekt från vården har finansierats genom dessa medel.
Det finns en hel del exempel på vad som tagits fram. Det flesta innovationerna är för sjukhusvårdbruk
men det finns några som också är tillåmpbara på hemvård och äldreboende.

Bilaga 1
Goda exempel på det som kommit fram genom ALMIs satsning är beskrivna på hemsidan:
http://www.almi.se/innovation/innovation_vard_omsorg/Goda‐exempel/
En del av produkterna kan köpas på hemsidan http://www.gulare.com/

Centrum för Innovation och Hälsa (före detta CDH)
Per‐Olof Egnell, Luleå Universitet. Tel. 0920492089
Centrum för Innovation och Hälsa är en 10 årig centrumbildningssatsning inom e‐hälsområdet. Fokus är
på äldre personer som är sjuka och som bor hemma. Verksamheten hette tidigare Centrum för
Distansöverbryggande Hälsovård.
Kring centrumet görs nu en nysatsning där ett antal nationella och internationella projekt körs.
Internationella projekt.
1. My house at age. Med Tromsö och Nordirland.
2. ”Renewing house” är ett nytt projekt med 25 partners och 8 regioner med en total budget på 170
MSEK. Finasiering är genom CIP programmet.
3. Nätverksprojekt genom Interreg IV A. Regional Telemedicin Forum. Implementering och
kommersialisering av e‐hälsotjänster.
Nationella projekt.
1. COGKNO‐ Hur hitta hjälpmedel för dementa som bor hemma. Påminnelser, alarm och ta mig hem
larm.
2. Memory lane – bygger på COGKNO och skall fånga livsberättelse genom att spela in bilder och
därigenom lära sig känna igen var brukaren varit. Körs i egen regi.
3. Framtidens Innovativa Arbetssätt inom vård och omsorg. (FIA) Patientkommunikation från
hemmet till primärvården.

eHälsoinstitutet i Kalmar
eHälsoinstitutet leds av Professor Göran Pettersson. 0709447124.
Det är ursprungligen en satsning som initierades av Apoteket AB. De har ett antal projekt som är relevant i
området äldre i hemmiljö.
1. Bland annat huserar ACTION projektet i organisationen och det har i senaste tappningen finansierats
med 5 MSEK per år under 3 år. Det pågår till 2010. ACTION‐care
2. Nationellt kompetenscenter för anhöriga som stöds av socialstyrelsen med 15 MSEK totalt under 3 år.
Projektledarna sitter i verksamheten. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för
att utveckla framtidens anhörigstöd. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga ska skapa och bygga
vidare på möten mellan olika kunskaps‐ och erfarenhetsformer och ta vara på den värdefulla och viktiga
kunskap som finns hos de olika målgrupperna:
•
förstahandserfarenhet hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
•
den praktiska erfarenheten hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
•
organisatorisk erfarenhet och policyerfarenhet hos beslutsfattare
•
vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.
3. CoBrowsing, 3D medierad rådgivning. Avancerad rådgivning på distans kring läkemedel där en
videoprototyp tagits fram och utprovats med gott resultat.

Hälsoteknikalliansen
Projektledare Ann‐Marie Bartholdsson.
Hälsoteknikalliansen är en förening med säte i Hallandsregionen. Där ingår ett 50‐60‐tal företag,
Högskolan, Regionen, Landstinget och kommunerna. Syftet är att bidra till utvecklingen inom
hälsoteknikområdet med dess olika företag. Hälsoteknikalliansen initierar med medlemspengarna projekt
och fördelar små stipendier. Bland annat ligger de bakom Hälsoteknikcentrum Halland.

NIVO Norr
Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg i Norra Sverige
Kontakta XXXX
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Tel 091073 56 40, 070618 5640
Epost: tommy.peterson@skelleftea.se
www.skelleftea.se
Avslutades juni 2009 efter en 10 årig satsning.

Kluster‐E, Ett FOU projekt inom äldrelivsbranschen.
Projektledare:
Anders Lundell , 026‐24 12 24, 070‐5485269
Regionsprojekt som skapar trygghet för äldre. Beviljades 8,6 MSEK av EU‐medel för att skapa regional
kreativ utveckling av äldrelivsbranschen. Sandviken kommun var en av deltagarna. Bland annat drevs
projekt som ”Kund och anhörigsportalen” samt ”E‐validering och kompetensutveckling”. Det senare lever
idag vidare i form av en förening, FOU‐institutet ISEA, Institute for skill Supply by E‐assessment. För
kvalitetssäkring av en äldreomsorgverksamhetskompetensnivå.
Kund anhörigportal använder modern ITteknik inom äldreomsorgen för att bygga trygghet och möjliggöra
kvarboende genom att via en portal följa insatser som görs och har gjorts av kommunen hemma hos
brukaren.

NIVO‐Gävleborg
Projektledare: Peter Lidehäll 0705578643
På uppdrag av Gävleborgsregionen utreds 2010 en större satsning kring att bygga en gemensam
utvecklingsplattform riktad mot äldre och äldretjänster. Alla 10 kommuner i regionen är med på
satsningen och Landstinget kan komma att ansluta sig inom kort. Uppstarten sker genom egna medel från
region och intressenter där vidare finansiering kommer att ske genom utlysningsfinansiering. Projektet
bygger på Kluster‐E och kommer att ske i nära samverkan med verksamheterna i regionen. Avsikten är
därigenom att hitta verkliga behov som kan lösas genom tjänster på plattformen och hitta en fungerande
rollfördelning kring tjänsterna.

Regionala program 1999 ‐ 2006
Fonden gav under åren 1999 ‐ 2006 stöd till medicinteknisk
utvecklingsverksamhet inom sex geografiska regioner, som
tillsammans genomfört ca 130 förstudier.
Totalt betalades 26 miljoner ut som bidrag till de sex regionala
programmen.
Knappt hälften av förstudierna har lett till antingen en kommersiellt
tillgänglig produkt eller en verksamhetsförändring.
Exempel på förstudier:
•
Medicinskåp som kan programmeras så att det fördelar rätt
medicin vid rätt tid och kontrollerar att medicinen tagits ut.
•
Hjälp för personer med dyslexi att läsa/höra vad olika
internetsidor innehåller.
•
Handburen medicinsk laser för behandling av bl. a. Acne och
munsår.
•
Mjuk bår för förflyttningar, t.ex. mellan brits och säng men även
om en patient har ramlat på golvet.
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Så här presenterade sig de regionala programmen:
Klicka nedan eller på kartan.
1. PREFIX i Gävleborg
2. P.U.M.A. i Jönköping
3. 4M i Blekinge
4. Kalmar Bioscience
5. PRIMERA i Västerbotten
6. THURE i Halland

Projekt eller satsningar
ACTION
ACTION är en förkortning av Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older Persons
Needs. Utvecklingen av ACTION‐ tjänsten startade 1997 med forskningsstöd från EU:s fjärde ramprogram
för forskning och utveckling, sektorn för handikapp och äldre. Högskolan i Borås var koordinator.
Projektet genomfördes tillsammans med vårdgivare och universitet i Sverige, England, Nordirland, Irland
och Portugal. ACTION fortsatte sedan som ett nationellt projekt IT‐baserat anhörigstöd i vård och omsorg
med forskningsstöd från socialdepartementet, programmet Äldre och IT. I Sverige har har Borås Stad,
Marks kommun och Västra Götalandsregionen medverkat i forskning‐ och utvecklingsarbetet.
Till ACTION finns två bolag knutna: ACTION Caring AB, som har samarbetsavtal med Telia och REACTION
Centre AB som är ett forskningsbolag och moderbolag till ACTION Caring AB

Express to Connect (E2C)
AAL finansierat projekt inom vård och omsorg med syfte att undersöka hur äldre upplever isolering och
hur det påverkar sjukdomsbilden och hur detta kan förebyggas genom ICT. I projektet kommer digitala
media lösningar provas äldre för att förstå hur de påverkar. Projektet är totalt på 3.298.829 EUR och löper
under 3 år med start 2010. Medverkande i projektet är Copenhagen LL (lead partner), Högskolan
Halmstad, Øresund IT, Halmstad Kommun, Finland, Holland och industripartners i Holland och Danmark.
Koordinerande partner i Sverige är Halmstad Living Lab.

Fou‐ nätverket för medicinsk informatik (Text kopierad från Vinnova)
Nationellt Triple Helix samarbete mellan forskare och praktiker inom e‐hälsa.
Nätverket drivs med stöd av Vinnova med syftet att vara ett forum för kontakt mellan forskare, offentlig
sektor och näringsliv med avsikt att initiera FoU‐projekt och utföra uppdrag inom området e‐Hälsa.
Nätverket arbetar med kunskapsöversikter, analys av forskningsbehov, kompetens‐inventeringar,
utbildningar, workshops, m.m. och erbjuder:
• För vårdsektorn: Bred kontaktyta mellan landsting/kommun respektive privata utförare och
forskare med intresse för FoU‐samverkan och direkta uppdrag, t.ex. beställarstöd och
utvärderingar.
• För näringslivet: Stöd för behovskartläggning och kravspecifikationer. Kunskap om bidrag till
standardiserade ramverk för interoperabla lösningar.
• För forskare: Gemensam lobby, arena för diskussion av innovativa idéer inom e‐hälsoområdet.
Stöd för internationellt samarbete samt bygga EU‐nätverk
Nätverket har forskarkompetens inom bl.a.
• Tillgänglighet för medborgarna, t.ex. IT‐stöd för rådgivning, hälsoinformation och personliga
tjänster.
• Informationsåtkomst över organisationsgränser, t.ex. informationssystem, datoriserade journaler
och beslutsstöd.
• Verksamhetsstödjande IT‐system, t.ex. administrativa stödsystem.
• Teknisk infrastruktur, t.ex. , nätbaserade tjänster, kommunikationslösningar, säkerhet,
terminalteknologier, etc.
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• Informationsstruktur, t.ex. informationsmodellering, terminologier, standardiseringsarbete.
• Lagar och regelverk, t.ex. integritetsfrågor och juridiska utvärderingar.
Inledningsvis arbetar nätverket särskilt med nyttovärdering vid implementering och användning av IT‐
lösningar i vården. Studium av organisatoriska förändringar och effekter av förnyelse av IT‐stöd samt
förändringsprocesser vid användning av IT.
Vi anordnar också regelbundet arbetsmöten och seminarier, t.ex. i anslutning till Vitalis. Kontaktperson:
Vivian Vimarlund, Docent, Linköpings universitet.

Sweden eHealth, Swecare, (Text kopierad från Vinnova)
Accelerator, Kommersialisering och Internationalisering av Svenska e‐hälsotjänster.
Projektets syfte är att bidra till:
• Ökad export, breddad marknad och ökade intäkter för svenska företag som idag har etablerade
eHealth‐ applikationer, såväl produkter som tjänster.
• Starkare innovationskedja och snabbare utveckling av svenska eHealth‐produkter, tjänster och
företag som befinner sig utvecklings‐ och inkubationsfas.
• Stärkt samverkan mellan akademin, vården och näringslivet för överföring av forskningsresultat
och generering av ny kunskap som kan leda fram till nya produkter och tjänster.
• Ökad kunskap om såväl framgångsfaktorer som ”flaskhalsar” avseende kommersialisering och
internationalisering av applikationerna.
Kontaktperson: Karin Lind‐ Mörnersten, VD, Swecare.

Hilma‐projektet
2004 startade samverkansprojektet ”Hilma”. Projektet stod för ett nytt sätt att arbeta och att nå varandra:
Att sätta patientens bästa i fokus, inte bara en gång utan om och om igen.
De starkaste bevekelsegrunderna för att komplettera den befintliga tjänstemannasamverkan med
Hilmaprojektet var att det
• utgår från patienten: Vad kan vi göra som skapar ett värde för Hilma?
• utgår från verksamheten: De som arbetar direkt med patienten utvecklar samarbetet
• utgår från processen och allas ansvar för denna.
Arbetsmottot för Hilma är: Att Hilma får den vård hon behöver, när hon behöver den, där hon vill ha den,
om hon vill ha den.
Den 15 maj 2007 avslutades Hilma som projekt och genom en ”Kickon” gick Hilma över till att finnas som
en gränsöverskridande samverkansform i ordinarie verksamhet. Gruppen leds av områdeschef Mats
Björeman, USÖ och består av personer i beslutsställning från de deltagande verksamheterna.

Hälsans Nya Verktyg
En 10 årig satsning som görs av Vinnova, Östragötalands Regionen, Landstinget och ett 70‐tal företag i
regionen. Verksamheten drivs som en förening i Linköping med syfte att skapa tillväxt i regionen.
Företagen är medlemmar och betalar en mindre avgift. Inriktningen är IT med hemmet som bas och att
folk skall må bättre. Både vård i hemmet och hälsoprojekt ingår. Budgeten är totalt på 70 MSEK med 9
MSEK per år och det är en mångårig satsning. VD är Sven Ehn. Projektet har befunnit sig i en sökande fas
men är nu på spåret. Hittills har ett 30‐tal projekt initierats. Bland annat har en testbädd byggts i Jura.
Bland instituten är Santa Anna och Acreo med som utförande parter.

Hälsoteknikcentrum Halland
Anne Christine Hertz, Tel 035‐167249 Mobil 0705‐38 45 55
Hälsoteknikcentrum Halland startade augusti‐09 och är ett treårigt initiativ. Inriktningen är hälsa med
speciellt fokus mot de äldre även om en del av förstudierna görs även för andra grupper. Avsikten är att
undersöka behovsmotiverade lösningar där verksamheterna är med i projekten och finansieras genom
projektbudgeten. Projektet kommer att genomföra 60‐70 förstudier varav 16 stycken hittills startats.
Dessutom kommer 12‐14 utvecklingsprojekt att genomföras. Totalt är budgeten på 25,5 MSEK där
regionen och EU strukturfondpengar är finansiärer. Partners till verksamheten hämtas bland annat från
Hälsoteknikalliansen.
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Hälsotjänster (Text kopierad från Vinnova)
e‐tjänster för att skapa samverkan inom i vård och Omsorg.
Projektet syftar till att ta fram en metod som kan användas av samtliga förvaltningar med kärnverksamhet
inom Region Skåne för att på ett enhetligt sätt beskriva vårdens utbud, ett annat syfte är att klarlägga den
grundläggande informationsstruktur, som – oberoende av vårdprofession – krävs för att beskriva vårdens
utbud/sortiment som tjänster. Målet är att utveckla en prototyp, uppbyggd enligt det naturliga språkets
syntax, i en modell med syftet att skapa en offentlig e‐tjänst över hälso‐ och sjukvårdens utbud.
Kontaktperson. Lena Jernberg, Skåne läns landsting
Innovationsslussar
För att öka kommersialisering av idéer inom hälso‐ och sjukvården har 6 stycken innovationsslussar
skapats i sex olika regioner att stödjas under 3 år. Regioner som stöds är Uppsala, Skåne, Stockholm,
Västra Götaland, Östergötland.
Slussarna skall fungera i två riktningar. I det ena fallet scoutar man idéer internt och i det andra fallet
samverkar man med SMEer som vill testa lösningar i verksamheten.
Hela programmet är på 80MSEK där 40 MSEK satsas från staten under de tre åren. Starten är våren 2010.
Bakom projektet står Vinnova (Staten), SKL, Innovationsbron och ALMI Företagspartner.

Kortedala projektet
Kortedala projektet visade tidigt att införa tekniska lösningar i samband med äldre kvarboende var inte
bara lönsamt utan även skapade ökad trygghet. Man införde trygghetslarm, spislarm, fuktlarm,
inaktivitetslarm via SMS eller till handdatorer. Som exempel på lyckat projekt som ändå inte får en
spridning är det lysande.
Lars Brickzén var ansvarig för projektet och förklarar den obefintliga spridningen som NIH och att man
måste ha med fastighetsbolagen på lösningarna. Projektet avslutades dec‐2004 och först 2010 har man
beslutat att sprida lösningen till hela Göteborg. Då gör stadsdelarna tillsammans med landstinget en
gemensam satsning och man har lyft lösningarna centralt i staden till Senior‐Göteborg.

Hjälpmedels Institutet ytterligare projekt.
Det finns en avsevärd mängd relevanta projekt som hanteras av HI. En del är uppdrag från regeringen
medan andra har EU som finansiärer.
Hjälpmedel i fokus – för personer med psykisk funktionsnedsättning
Underlätta för äldre att ta del av utbudet av hjälpmedel.
2009‐2011 med en budget på 45 Msek
www.hi.se/hjalpmedelifokus
Fritt val av hjälpmedel
Enskilda personer skall ökad möjlighet att fritt få välja hjälpmedel.
Avslutat vid årsskiftet 09/10.
www.hi.se/frittval
i2home
Styra och kommunicera med olika produkter i hemmet genom det standardiserade gränssnittet Universal
Remote Control URC.
www.i2home.org
Design for All for eInclusion
23 partners förbättrar användbarheten för sina IT produkter och IT tjänster.
HI enda svenska partnern i detta 6:e ramprogramprojekt
2007‐2009, 1,65 MEuro
www.hi.se/dfaeinclusion
ITfrågan
Projektet undersöker synpunkter och önskemål från personer med funktionsnedsättning för att
överbrygga den digitala klyftan.
Frågorna är främst anpassade till personer med:
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• tal‐ och skrivsvårigheter
• synnedsättning
• döva/teckenspråkiga personer
• lindrig utvecklingsstörning
• kognitiva funktionsnedsättningar
2007‐2010, 2 MSek
www.hi.se/itfragan
Robotar i tiden
Visar hur robotar kan användas av äldre och personer med funktionsnedsättningar.
200.000 kr under 2008‐2009
www.hi.se/robotaritiden
Smartlab
Smartlab är en visningslägenhet och en mötesplats för ett tryggare boende och påvisar möjligheterna med
ny teknik som installeras och provas. Smartlab öppnades 2009.
Teknik och demens
Ökad kännedom och användning av hjälpmedel och ny teknik i det dagliga livet.
Projektet är avslutat 2008. 9,8 Msek
www.hi.se/teknikochdemens

Mitt hälsokonto (Text kopierad från Vinnova)
Mitt Hälsokonto ger möjlighet för individen att samla och, vid t.ex. ett läkarbesök, öppna den information
som denne önskar delge läkaren.
En förstudie av projektet Mitt Hälso konto – ett VINNOVA‐ projekt:
• Mitt betyder att jag som individ äger informationen.
• Hälso ‐ innebär att all hälso information finns samlad på ett ställe såväl grunddata från vård och
omsorg som data från alternativ vård, tandvård, vaccinationer, hälsoaktiviter, grunddata om mig
som person ‐ närstående, donationer, samtycke m.m.
• Konto står för att det ska vara en säkert skyddad webåtkomst som alltid är tillgängligt ungefär
som vi idag använder våra bankers internettjänst.
Förstudien omfattar en internationell omvärldsanalys, juridiska förutsättningar och alternativa affärs‐ och
finansieringsmodeller. Omvärldsanalysen visar att det inte någonstans finns en liknande tjänst, där
individen själv är ägare av information som hon får från olika aktörer och där hon också själv kan skriva in
information. Det finns inga juridiska hinder för Mitt Hälsokontos upplägg. Det som gäller för att handha
individers information är PUL (personuppgiftslagen).
Effekterna av mitt hälsokonto för individen är att man kan vara mer ansvarstagande, förstå mer och bli
mer aktiv. För vården kommer det att innebära mer och bättre information vilket gör att vård kan
bedrivas effektivare och säkrare.
Mitt Hälsokonto gör det också möjligt att ta tillvara sådan information som ska finnas tillgängligt via andra
kanaler; t.ex. den information som kan göras tillgänglig via Nationell Patient Översikt, länka till Mina
Vårdkontakter och 1177.
Kontaktperson: Tjia Torpe

MobiSams
Projektet avslutades 2006.
Syftet var att ta fram en demonstrerbar IT‐miljö för vård och omsorg med tillgång till
vårdinformation via mobila enheter.
http://www.lime.ki.se/mobisams

MonAmi –Mainstreaming on Ambient Intelligence
Oskar Jonsson, HjälpmedelsInstitutet, tel. 086292355
Provar och ut vecklar nya elektroniska tjänster och hjälpmedel, mestadels Digitala Tjänster. Tjänsterna
prövas i utvärderingsmiljöer bland annat tillsammans med Mikasa och KTH Syd. Inom projektet har en
gateway tagits fram som kan bära en mängd tjänster till en hemmiljö samt flertalet sensorer för larm et.al.
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Gatewayen är baserad på OSGi. Dessutom används protokoll som heter Care‐IP från CareTech och
standarder för MMI i form av Universal Remote Consol. Just nu sker utvärdering av tekniken och efter
sommaren 2010 skarpa tester hos brukare.
IT‐stödda tjänster och hjälpmedel som levereras via Internet, mobiltelefoni och digital‐tv ska ge ökad
livskvalitet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning som önskar bo kvar
hemma.
EU‐projektet MonAMI ska visa att tillgängliga tjänster och hjälpmedel kan ingå i vardagsteknologiska
system. 4 universitet och industrier från sju EU‐länder arbetar tillsammans.
Projektet var ursprungligen på 4 år fram till 2010 men har nu blivit förlängt ytterligare ett år fram till
2011. Budget totalt. 13,7 MEuro
http://www.monami.info

OLD&Home I
Projektet avslutades 2005 och var ett projekt som finansierades av Vinnova ihop med Trygghetsfonden
och genomfördes av Uppsala Universitet ihop med Hudiksvalls kommun, Fiber Optoc Valley,
Hudiksvallsbostäder, Hudiksvalls kommun, Landstinget i Gävleborg, XLENT Technology, Bergsjö Data,
Ericsson Network Technologies.
Huvudresultaten blev
− en virtuell patientjournal (VPJ) med olika vyer för primärvårdsläkare, distriktssköterska och hemtjänst,
− en virtuell vårdplan (VVP) för distriktssköterska, hemtjänst, vårdtagare och anhöriga som en del i VPJ,
− en webbaserad vårdtagarportal med intuitiv informationsåtkomst för vårdtagare och deras anhöriga,
− en teknisk integrationsplattform baserad på en öppen tjänstearkitektur.
En åldrande population, ökande mobilitet i samhället och en minskning av personalresurser inom vård
och omsorg kräver nya modeller för hantering och överföring av information för att kunna garantera en
kvalitetsorienterad vård och omsorg av de äldre. Projektet fokuserar på att ge digitalt stöd till en obruten
vårdkedja, från den kommunala äldreomsorgen till primärvården, genom mobila verktyg för hemtjänst
och hemsjukvård.
För att uppnå detta mål bygger projektet på ett stort nätverk av samarbetspartners från kommun,
landsting och näringsliv samt samarbete med andra forskningsprojekt inom området.

OLD&Home II
Karin‐Nygård Skalman, Fiber Optic Valley
Projektet avslutades 2008 och byggde på fas I där den tekniska plattformen provades i praktiken under
det att demonstrera hur rätt person, vid rätt tillfälle får tillgång till rätt information i samband med
omsorgen kring den äldre. Projektet demonstrerade också hur mobila enheter bör utformas för att stödja
informationshanteringen. Projektet finansierades med 3,4 MSEK av EU mål2 Gävleborg.

Syster Gudrun
Projektet startade 2008 på ett initiativ från Peter Larsson på Affärsverken med en grundfinansiering av
Vinnova. Syftet var att i en pilot påvisa att tekniken fungerade för att via TV ökat tillgänglighet till vården
för diagnoser, information och kontakt – Syster Gudrun. Projektet har 2010 gått vidare till en
exploateringsfas där 30 MSEK satsas via Landstinget och EU för att implementera lösningen i praktiken.
Både kommun och landsting är med i projektet. Hittills har inte lösningen spridits till andra landsting och
kommuner men intresset har varit stort både från Sverige och internationellt.
Partners i projektet har varit Landstinget Blekinge, Affärsverken Karlskrona, Dreampark, Penbook,
PacketFront och Telenor.
Initiativtiagare och utvecklingssamordnare Peter Larson, 0708‐783026, 0709‐522100

Teknik för äldre
Hjälpmedelsinstitutet.
Första delen av projektet upphörde vid årsskiftet. 09/10. Mer än 100 projekt har pengarna 66 MSek
fördelats på under 2007‐2009. Detta projekt har blivit förlängt med tre år fram till 2012 och under 2010
avsätter regeringen 22 MSEK till detta. Totalt är projektet på över 120 MSEK under 6 år vilket gör det till
en av de största satsningarna som gjorts inom området. Medlen fördelas på hårdvaruutveckling,
förstudier, mötesplatser och tjänsteutveckling.
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I slutet på detta dokument finns en lista på startade projekt.
www.teknikforaldre.se

TILLIT 3
IT‐lösning för avancerad hemsjukvård.
TILLIT 3, 2004/2006 avslutades vid halvårsskiftet 2006 har resulterat i en kommer‐
siellt tillgänglig produkt som kommer att användas i samverkan mellan landstinget och
kommunerna i Västerbotten.

Vinnvård
Den första utlysningen genomfördes under 2007, den andra under 2009. Totalt omfattar pro‐
grammet 150 miljoner kronor och har hittills sammanlagt 20 projekt.
En gemensam satsning av Socialdepartementent, SKL, Vinnova, Vårdalsstiftelsen.
Tilldelning fas I
Följande satsningar finansieras:
• BRIDGING the Gap, Jönköping, Boel Andersson Gäre, 9 MSEK
• Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom Hälso‐ och Sjukvården ‐ en forsknings‐ och
utbildningsagenda (QIHREA), Göteborg, Bo Bergman, 9 MSEK
• Innovationssystem för bättre hälsa, Stockholm, Mats Brommels, 11 MSEK
• Ökad delaktighet i och tillgång till samhället för personer med långvarigt psykiskt
funktionshinder, Göteborg, Annika Dahlgren Sandberg, 2 MSEK
• Mer nytta av NDR, Göteborg, Soffia Gudbjörnsdottir, 3 MSEK
• ACTION ‐ arbete i partnerskap för ökad vård och omsorgskvalitet, Kalmar, Elizabeth Hanson, 5
MSEK
• Kunskap, styrning och värdeskapande i geriatrisk vård, Stockholm, Claes‐Fredrik Helgesson, 3
MSEK
• Kronisk Hälsa ‐ ett nationellt innovationssystem för bättre hälsa vid kronisk sjukdom, Stockholm,
Staffan Lindblad, 4 MSEK
• Memeologmodellen ‐ utvecklingsinstrument för vård i Västerbotten: Vad tjänar de' till?, Umeå,
Lars Weinehall, 4 MSEK
Tilldelning fas II
• Vårdkedja: Från akutmottagning till eget boende: implementering
och utvärdering av en intervention för multisjuka äldre 5MSEK
• Patienten – aktiv medskapare i vårdens processer, Bridging the Gaps II 4 MSEK
• INTEGRAL – Lärande inom hälso‐ och sjukvården genom organisatoriskt stöd för
integration av forsknings‐ och praktikbaserade innovationsprocesser. 4 MSEK
• Vårdval – utvärdering och utvecklingsstöd. 5MSEK
• En plattform för lärande om patientsäkerhet: grunden för en positiv spiral .
• ”Lean and agile” – logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg. 5 MSEK
• Forskning om KTH‐KI‐SLL Fellowship Program – Skapandet av en hållbar struktur
för kunskapsöverföring och verksamhetsutveckling i klinisk praktik. 4 MSEK
• Patientens innovationssystem för bättre hälsa genom användning av kvalitetssäkrad kunskap. 5
MSEK
• FLIP – Förmaksﬂimmer i primärvården. Nya metoder för strokeprevention hos patienter med
förmaksﬂimmer. 5 MSEK
• Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete – Utmaningen att gå från evidens till
klinisk tillämpning. 6 MSEK
• InUT: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar och hur påverkas hälso‐ och
sjukvårdens kvalitet? 3 MSEK

VIPPA (Text kopierad från Vinnova)
Visualisering av patients process
VIP‐PA projektet avser att tydliggöra sambanden mellan vård‐ och omsorgsprocesser,
affärs/verksamhetsmodeller och e‐tjänster genom visualisering av ett antal scenarion där olika typer av
affärsmodeller testas mot delprocesser inom vård‐ och omsorgen samt e‐tjänster beskrivs som stödjer
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alternativa arbetssätt. VIP‐PA kommer att baseras på processer inom stroke vården som finns kartlagda
inom Stockholms läns landsting.
Projektet leds av Karolinska institutet i samarbete med KTH, Stockholms läns landsting och Alkit
Communications.
Länk till projekthemsida
Kontaktperson: Sabine Koch, Karolinska institutet

VVP (Text kopierad från Vinnova)
Värdeskapande VårdProcessen
Projektet VVP – Värdeskapande VårdProcess – har utifrån ett helhetsperspektiv adresserat frågan om hur
värde skapas i vård och omsorg. Djupintervjuer av patienter och brukare och enkäter och analys med
metoden Kritiska Incidenter har genomförts för att öka vår kunskap om detta. Kan nya vårdkoncept och e‐
tjänster skapa mer värde? Patient/Brukare och Anhöriga har varit de viktigaste intressenterna. Projektet
har resulterat i förslag till ett nytt vård‐ och omsorgskoncept som karaktäriseras av:
• en vårdplaneringsmodell som säkrar värdeskapande genom att patienten/anhöriga aktivt deltar i
behovsinventering, målformulering och åtgärdsplanering
• en helhetssyn där förebyggande insatser har hög prioritet och där patientens möjlighet att få
avancerad vård och omsorg i hemmet förbättras
• en gränsöverskridande och flexibel organisation som säkrar kontinuitet och samtidigt leder till
ökad säkerhet och effektivitet. Kliniska Mikrosystem med Vårdkoordinator introduceras.
• Samverkande E‐tjänster från olika leverantörer som stödjer patient och anhöriga i sina nya roller
samtidigt som de olika vårdgivarna förses med (kvalitets)verktyg att effektivt genomföra sina
uppgifter.
Projektet föreslår också hur ett genomförande som karaktäriseras Genombrottsmetodik och
Collaboratives.
VVP har genomförts av ett konsortium med partners från forskning (KI, HHS), verksamhet (Jönköping
Kommun o Landsting, Sophiahemmet, Angereds Närsjukhus och Capio) samt industri (Alkit
Communications, InterCare Connexion m.fl.). Affärsmodeller för spridning diskuteras. I slutrapporten
förslås fortsatt forskning och ett genomförande i mindre skala.
Projektets hemsida
Kontaktperson: Uno Fors, Karolinska institutet
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Teknik för Äldreprojekt finansierat av HI.
Projektnamn

Kort beskrivning

Drivs av

Nya nätverk för
anhörigvård
Äldre närstående och
teknik
Anhörigstöd i glesbygd

Utveckla kommunikationskanaler via TV mot
äldre. Ta emot SMS/MMS på TV.
Teknik i samspel med dementa personer

In View

613

KI

300

Stödtjänster via IT för äldre och anhöriga.

KF, Västernorrl.

600

Individanpassat
mobilgränssnitt
Hjälpmedelsknallar

Flyttbart gränssnitt för mobiltelefoner

Rule Comm. AB

292

Informera om hjälpmedelsprodukter och tjänster

SDF Enskede, ÅrstaVantör

600

Anhörigas
riksförbund

675

Gävle kommun

425

Handbok för anhöriga

Handbok för anhöriga för att skapa en
informationsportal för lyckad interaktion mellan
anhöriga och verktyget.
Anhörigstödsportalen 2.0 Träffpunkt på nätet för anhöriga. 50 användare
Ljusgivande käpp
Satsa Friskt på Spel
Ortopedteknik på
vårdcentral
Mobiltelefon som
inkluderar äldre
Tillgänglig vardagsteknik
Anpassad bildtelefon för
äldre
SeniorBo-portal och
guide
Minnestödsprodukter för
hemmet
Allmänt Call-Center för
anhöriga
Action – anhörigstöd i
glesbygd, Jämtland
Anhörigstöd i
Västerbottens inland
När minnet sviker

Äldre närstående och
teknik
TimeCard” – digital
äggtimer
Anhörighjälpmedel
demens

Produktutveckling av käpp som avger ljussignaler
i mörker för säkerhet.
Introducera rörelsebaserade spel för äldre som
bygger på Nintendo Wii. En film skall tas fram
Tillgängliggöra enklare hjälpmedel och
egenvårdsprodukter för privatpersoner.
Utveckling av mobiltelefon för personer med
lättare funktionsnedsättningar.
Mobil visa vardagsteknik i närmiljö
Produktutveckling och utvärdering av bildtelefon
Utveckla en portal för äldre som blir en ledande
informationskälla.
Förstudie och Utveckling av intelligent
anslagstavla och andra produkter som stödjer
minnet
Callcenter för anhörighetsstöd med bildtelefon
Utveckling och genomförande av stödtjänst
ACTION för äldre och deras anhöriga
Stödtjänst via IT, action till 15 familjer
Utveckla miljö för kognitiv svikt med tillgång till
information om produkter och tjänster, hjälpmedel
och anpassningar.
Utveckla en checklista för att i praktiken kunna
identifiera anhörigas behov av teknik och
hjälpmedel. Intervjuer
Digital äggtimer för hörselskadade.
Kommunicerar med ljussignaler. Prototyper
Produktutveckling av hjälpmedel för dementa och
använda bilder i kommunikationen

Storlek
kkr

100
KTH

500

Team Ortopedik

100

Doro

750

IT-Dalarna
Omnitor AB

350
450

Aktiv Senior i
Svedala
Avalon Innovation
AB

195

Anhörigas
riksförbund
Kommunförbundet

713

Malå kommun

500

1400
390

Varberg kommun

KI

200

Ramatek AB

400

LIC Audio

400
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Trygghetsmobil
Anhörigkoppling av
minnesstöd
Anpassad bildtelefon för
äldre

Utveckla produkt som är kombinat av
trygghetstelefon och mobil, Larm och GPS ingår.
Utveckla och testa ett påminnelsesystem för
anhöriga. Anhörig kan vi nätverk ta del av status i
hemmet hos den äldre.
Vidareutveckling av programmet Allan Ec.
Produkt riktad mot äldre döva. Se om den kan
användas för andra målgrupper.
Utveckling av produkter för att lättare kunna sätta
och resa sig ur t.ex. en stol.

Athena Nordic AB
Sensagon AB

700
?

Omnitor AB

650

Stiftelsen Svensk
Industri Design

440

Utveckling av synfältsvinklare i from av glasögon
för att kunna titta på TV liggande.
Utveckling av produkt för att äldre lättare skall
kunna ta till sig skriftlig information genom stöd
för olika ljudtjänster
Utveckling av rullstol med hastighetsåterkoppling
för körning utomhus

Aakeson form AB

110

Audio To Me

375

J&D Assisting
Systems

300

Attitydundersökning till
SPF: s medlemmar om
hjälpmedel i vardagen

Utvärdering av produktkatalogen Smarta
Produkter i Vardagen

ETAC och Sveriges
Pensionärers
riksförbund

400

Kommunal IKTtillgänglighet för äldre
VARDAGS-IKT för äldre

Undersöka och tillgodose äldres behov av att
Seniornet
vara IT tillgängliga
Metodutveckling för att öka novisa äldres förmåga Umeå Universitet
till att bli IKT användare.
Action tjänsten via öppna IP-nätverk till äldres TV. Byggebo i
Oskarshamn AB

Vila – RÄTT sittmöbler i
alla lägen

Aktivering för
sängliggande äldre
Ljudtjänster via Adela

Kraftassisterande rullstol

ACTION-tjänsten i
hyresgästernas TV”
Ett system – flera
brukare

190
300
450

Utveckla ett skalbart Tentaculus-system som
påminner, vägleder och varnar äldre i deras hem
genom trådlös teknik.
Spridning av hur rätt teknik kan underlätta
vardagslivet för äldre.
Göra minneshjälpmedlet H.KOM tillgängligt för
större grupper.
Vidareutveckla Phoniros låsprodukter med en ny
plattform.
Utveckla prototyp för styrning av utrustning i
hemmet.

Tentaculus
Independant Living
AB
Hudiksvalls kommun

Utveckla metoder för att sprida information om
hjälpmedel till brukare, personal och anhöriga via
mötesplatser.
Affärsutveckling av tjänster för att underlätta
tekniknyttjande i hemmet.

Region Halland

500

Teknikomsorgen
Sverige AB

400

Flexibel
hjälpmedelsinformation

Utveckla informationsvägar mot de äldre för att
göra dem medvetna om smarta vardagstekniksa
lösningar

LD Hjälpmedel,
Landstinget Dalarna

500

Taltidningsmottagare
med potential
Anotobanken

Vidareutveckling av taltidningsmottagaren Adela

Audio To Me

170

Prototyputveckling av anotopennan för
banktransaktioner.

Santa Anna IT
Research

200

Vardagsteknik för äldre
Minnesstöd för alla - en
produktutveckling
Saftey för enkelt och
säkert öppnande
Trygg i hemmet

Hjälpmedel möter
brukare
Tekniktjänster hemma en marknad?

200

250

Sensagon AB

?

Phoniro AB

?

Box Play Business
Solutions AB

?
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Generell webbshop

Sprida information om hjälpmedel via en
webbshop
Skapa ene mötesplats för seniorer där man
presenterar bra produkter för vardagslivet
Produktutveckling av porttelefon för äldre, blanda
annat ingår en bildtelefon
Behovsinventering av TV-tittandets betydelse för
dement sjuka

Gävle kommun

445

Umeå Universitet

288

Gewa AB

250

Certec, Lunds
tekniska högskola

380

Förstudie av äldres behov av belysningstekniska
produkter
Studie av låslösningar som finns på marknaden

Linköpings kommun

436

KTH Teknik och
Hälsa
Universitetssjukhuset
i Linköping

300

Behovsinventering av vardagsteknik i hemmet för
äldregrupper kring 80-år.
Sammanställning av tekniska scenarier i
äldrehemmet. Underlätta kravställande på
produkter.
Utveckla metoder för att involvera aktörer i att
göra bostaden så trygg som möjligt

Göteborgs
Universitet
SICS

900

Design Södertörn
och KTH

300

Passage-och
bokningssystem

Utveckling av passage och bokningssystem för
tvättstugor och dylikt.

Föreningen
husbyggnadsvaror

370

Teknikstöd för seniorer

Marknadsföring av tekniklösningar genom arena
och nätverksbyggande. Gör teknik i hemmet
tillgänglig för alla.
Utveckling av trygghetstelefon för IP telefoni

Göteborgs stad

400

Caretech AB

500

Seniorer i Centrum
Duocom 2
TV-tittande och
demenssjukdom

Belysning i bostaden
Förstudie elektroniska
lås
85-åringars
vardagsteknologi
Vardagsteknologi för de
äldsta
Scenarier för
boendemiljön
Ett tryggt boende

Säkert trygghetslarm
över IP-nät

Förstudie om vilken vardagsteknik som finns i en
85-årings hem.

Utveckling av hårdvarurprodukter
Undersökningar och förstudier
Infomation och mötesplatser
Utveckling av mjukvara och tjänster

432

375

