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1 Förord 
 

VIHO är inte ett renodlat IT-projekt.  
VIHO vill visa hur IT kan bidra till ett effektivt och 

hållbart arbete i morgondagens äldreomsorg 
 

 

VIHO står för verksamhetsnära IT-stöd i hemtjänst och omsorgsarbete och är ett forsk-
ningsprojekt som studerat hur arbete, arbetsorganisation samt effektiva och verksamhets-
anpassade IT-stöd kan utvecklas tillsammans i syfte att bidra till en positiv utveckling av 
verksamheter inom vård- och omsorg, främst inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 
Projektet finansierades av VINNOVA och avslutades under hösten 2004.  

Utgångspunkten har varit att rätt använd kan ny teknik bidra till att arbetet och dess 
organisation utvecklas, tryggheten för vårdtagarna påverkas på ett positivt sätt, effektivite-
ten i verksamheten ökas och arbetsmiljön förbättras. Därigenom kan verksamheten bättre 
leva upp till förväntningar och krav och professionerna inom vården kan stärkas. 

Projektet initierades som ett resultat av tidigare forskning (ITQ-projektet i samverkan med 
LO’s UsersAward-projekt) om hur kvaliteten hos verksamhetsnära IT-stöd kan förbättras 
och bidra till en positiv utveckling av arbeten. Pilotstudier genomfördes inom olika sektorer 
av arbetslivet varav vård- och omsorg var en. Baserat på erfarenheterna av den pilotstudien 
startade VIHO-projektet, med fokus på framtida IT-stöd inom äldreomsorgen. 

I denna sammanfattande slutrapport beskriver vi projektets arbetsmetodik samt kortfattat de 
resultat som tagits fram under projektarbetet. 

Forskargruppen har bestått av: 

 Lena Eriksson, utbildare på Komanco AB. 

 Niklas Johansson, doktorand, Uppsala universitet, institutionen för informations-
teknologi, avdelningen för människa-datorinteraktion. 

 Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet, institutionen för informations-
teknologi, avdelningen för människa-datorinteraktion. 

 Isabella Scandurra, doktorand, Uppsala universitet, institutionen för medicinska 
vetenskaper, biomedicinsk informatik och teknik. 

Arbetsgruppen har bestått av: 

 Eva Andersen, undersköterska från hemsjukvården nordost 

 Kjell Eriksson, undersköterska från Utbybergs äldreboende 

 Susanne Eriksson, undersköterska från Kvartsekelsgatans hemtjänst 
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 Elisabeth Halvordssen, undersköterska från Kvibergs hemtjänst 

 Lena Hedberg, undersköterska på Sekelbo äldreboende 

 Anette Larsson, undersköterska på Kalendervägens hemtjänst 

En stor del av projektarbetet har genomförts i samverkan med Kortedala stadsdel, 
Göteborg. Vi vill rikta ett stort tack till Kortedala stadsdelschef Lars Brickzén dåvarande 
enhetschef Sebastian Nydén och till vår arbetsgrupp från äldreomsorgen i Kortedala för 
deras insatser. 

Projektet har huvudsakligen finansierats av Vinnova. 
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2 VIHO projektets uppgift 
Idag ser vi många exempel på där man försöker införa nya IT-stöd i vårdarbeten, som inte 
fungerar i praktiken. Skälen till detta kan vara många, men några viktiga orsaker kan vara 
en dålig anpassning till lokala förhållanden, att systemet bara stöder delar av arbets-
processerna, en dålig integration av IT-stödet med andra IT-system, en krånglig hantering 
och dålig användbarhet, att systemet inte stödjer utan snarare förhindrar verksamhets-
utveckling, en dåliga tekniska prestanda i IT-stödet med mera.  

De som vet bäst i avseendena hur ett nytt sätt att arbeta kan och bör se ut och vad ett bra 
IT-stöd bör ge för typ av stöd, är personalen som själva jobbar i verksamheten och ska an-
vända IT-stödet som sitt arbetsredskap. Samtidigt är det svårt för personalen att själva 
formulera vad som är tekniskt möjligt och exakt vilka krav man kan ställa på framtida 
teknikstöd. 

Det övergripande målet i VIHO-projektet har varit att utforma framtidens IT-stöd, men för 
att göra detta på ett så bra sätt som möjligt har vi först strävat efter att utforma och 
definiera framtidens arbete som dessa IT-stöd ska stödja. På detta sätt utvecklar vi både 
arbetet och IT-stöden parallellt.  

I vårt arbete har vi tillsammans med personal från äldreomsorgen tagit fram en vision, en 
målbild, för det framtida arbetet i äldreomsorgen; en vision som kan utgöra en grund för att 
utforma den framtida arbetsorganisationen, nya arbetsprocesser samt nya verksamhets-
stödjande, effektiva och användbara IT-stöd.  

Vårt arbete har baserats på några sammanhängande uppfattningar: 

 Om man inför ett IT-stöd i en verksamhet så förändras både verksamheten och 
arbetssättet.  

 För att på ett så bra sätt som möjligt utforma verktyg för ett arbete bör man först 
utforma själva arbetet på ett relativt detaljerat sätt.  

 Det inte är tillräckligt att bara försöka utnyttja modern IT för att göra samma saker 
och på samma sätt som idag, utan att det är viktigare att försöka se potentialen i hur 
den nya tekniken kan bidra till en positiv utveckling för hela verksamheten.  

Vi vill med andra ord inte ”cementera dagens kostigar” utan försöka åstadkomma en 
framtida vettig användning av tekniken som stödjer verksamheten i att bättre uppnå sina 
mål och skapa bättre och effektivare arbeten. 

För att konkretisera "framtiden" har vi i projektet jobbat med ett perspektiv på fem år 
framåt vilket i seminarieseriens början blir med år 2008 i sikte. Vi har valt att lägga tids-
horisonten för vårt förslag till år 2008 för att kunna få ett överskådligt tidsintervall att över-
blicka. 2008 är så pass nära i tiden att man på ett rimligt sätt kan bedöma hur det kan 
komma att se ut då. Samtidigt är det en del tid kvar dit, under vilken en hel del intressant 
kan komma att ske. 
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Innehållet i denna rapport redovisar hur vi arbetet med att: 

 Ta fram villkoren för utvecklingen av verksamheterna, de nya arbetena och de nya 
teknikstöden. 

 Utforma de framtida arbetena i sådan detalj och på ett sådant sätt att det stödjer 
framtagningen av de framtida teknikstöden. Samtidigt ska man kunna förstå vad ny 
teknik kan möjliggöra när det gäller verksamhetens utveckling. 

 Specificera och utveckla av prototyper av de framtida teknikstöden. 
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3 Projektets genomförande 
Projektarbetet har omfattat flera olika delmoment. Kortfattat har vi kartlagt tillgängliga 
kunskaper och erfarenheter om hur IT-stöd används inom vård- och omsorg, främst inom 
äldreomsorgen (inom hemtjänst och hemsjukvård och vid särskilda boenden). Vi har också 
vidareutvecklat en metodik att i arbetsgrupper tillsammans med personal från en verksam-
het beskriva och analysera en verksamhet, ta fram förutsättningar, visioner och krav på 
verksamhetens utveckling, specificera innehåll och krav på stödjande IT-hjälpmedel samt 
utveckla och testa och utvärdera sådana. 

Projektarbetet har omfattat följande moment: 

 Utveckling av metoder för forskningsarbetet. 

 Specifikation av grunderna för utformning av framtida arbete och verksamhets-
stödjande IT. 

 Användbarhet av mobila IT-stöd generellt och specifikt för arbete inom hem-
tjänsten. Erfarenheter av liknande system inom hälso- och sjukvård och äldre-
omsorg. 

 Genomförande av en omfattande studie av äldreomsorgen i Kortedala stadsdel, 
Göteborg. 

 Sammanfattning och slutsatser av det genomförda forskningsarbetet. 

 Nationella och internationella forskarkontakter. 

 Rapportering och informationsspridning. 
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4 Utveckling av metoder för forskningsarbetet 
Projektets vetenskapliga ansatser och dess arbetsmetoder beskrivs utförligt i en särskild 
rapport, VIHO-projektets arbetsmetoder. Huvuddragen i den vetenskapliga ansatsen 
handlar dels om aktionsforskning, dels om ett användarcentrerat arbetssätt för beskrivning, 
analys och design. 

4.1 Aktionsforskning 
Vi baserar vår forskningsmetodik på vad som brukar kalas aktionsforskning. Förenklat kan 
man säga att aktionsforskning innebär att man som forskare deltar i den process som man 
forskar om. Det innebär också att man initierar, eller deltar i en redan initierad, process som 
är mer eller mindre tillrättalagd för att kunna svar på de forskningsfrågar man har. 

4.2 Användarcentrerat arbetssätt 
Användarcentrerad utveckling bygger på principen att all utveckling av tekniska stöd-
system, informationssystem m.m. till en verksamhet måste ske med aktiv medverkan av de 
personer som kan verksamheten, dvs de som utför det arbete som ingår i verksamheten. 
Experter utifrån kan aldrig förstå en verksamhet fullt ut, och kan inte ensamma avgöra vad 
som är bra eller dåliga lösningar. De som kan verksamheten, verksamhetsexperterna, de 
nuvarande användarna eller vad man väljer att kalla dessa, kan oftast inte själva beskriva 
och analysera sin egen verksamhet, eller ta fram förslag till nya effektiva lösningar. Det är 
tillsammans, och baserat på en lämplig modell för samverkan, som man kan lyckas bra. 

Verksamhetsföreträdarna, ”användarna”, är experter på hur arbetet hittills utförts, de är de 
enda som kan verksamheten in i minsta detalj, detaljer som ofta har avgörande betydelse 
för att förstå hur system och gränssnitt skall utformas, och de har ofta mycket väl genom-
tänkta förslag på lösningar utifrån hur man hittills arbetat. Det går emellertid aldrig att ta 
dessa lösningar konkret, utan de måste omvandlas till att passa in i det nya framtida sättet 
att arbeta.  

Grundtanken bakom den användarcentrerade modellen för systemutveckling är: 

 Utvecklingsarbetet görs i samverkan mellan olika kompetenser, främst system-
utvecklare, designers och verksamhetsföreträdare (användare).  

 Utvecklingsarbete bedrivs på ett iterativt sätt, där faserna analys, design, 
konstruktion och utvärdering återupprepas tills dess att systemet fått sin slutliga 
(tills vidare) form, och resultatet accepterats av de inblandade parterna 

 Arbetet fokuseras runt prototyper av det planerade systemet. En prototyp ändra 
form under projektets gång, från grova skisser på papper till färdigt, exekverbart 
system. 
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 Det är viktigt med en helhetssyn på arbetet, där man samtidigt beaktar 
informationshantering, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsmiljö etc, så som 
diskuterats tidigare i rapporten. 

4.3 Design av IT-stöd och dess gränssnitt 
En ytterligare viktig metodologisk del av vårt arbete har varit hur vi jobbar med design av 
det föreslagna framtida IT-stöden. Här har vi utgått från tidigare kunskaper om vad som 
karakteriserar användbara system i denna typ av arbete, samt speciellt ett antal aspekter 
som är relaterade till mobila arbetssituationer. 

Vi har beskrivit det framtida arbetet i form av ett antal relativt detaljerade scenarier, vilket 
vart och ett beskriver viktiga delar av arbetet. Utgående från varje scenario kan vi 
identifiera och specificera de arbetsuppgifter som utförs. En arbetsuppgift ska utföras i sin 
helhet i ett avgränsat sammanhang. Varje arbetsuppgift består av ett antal aktiviteter, som 
var om en har sitt behov av information och kommunikation. För varje arbetsuppgift 
specificerar vi ett ”rum” med en arbetsyta som ska förse användaren med ett färdigdesignat 
gränssnitt för alla aktiviteter i uppgiften. På detta stadium gör vi ingen färdig design av 
ytan (gränssnittet), utan tar bara fram förutsättningarna för det kommande detaljerade 
designarbetet. 

När det gäller lösningar som tar hänsyn till att arbetet är mobilt har vi gjort kartläggningar 
av vilka speciella krav som måste ställas på mobila IT-stöd i arbeten av den typ som är 
aktuella här. Arbetsplatsen är ofta i vårdtagarens hem eller ”på väg”. Tiden som man har att 
tillgå för att starta en dator och att göra inmatningar etc. är ofta starkt begränsad. Allt som 
inte uppfattas som enkelt, snabbt och verksamhetsstödjande kommer att uppfattas som 
störande och inte bli accepterat. Vi har inte i detta projekt tagit fram färdiga design-
lösningar, men formulerat ett antal viktiga krav på design av mobila lösningar. 
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5 Utgångspunkter 

5.1 ITQ-projektet 
VIHO-projektet kan ses som en utvecklad fortsättning av ett tidigare pilotprojekt inom 
ITQ-projektet (Sundblad, 2002). ITQ-projektet, som finansierades av Vinnova, studerade 
kvalitetssäkring av IT-stöd i det utvecklande arbetet. Projektet startades 1999 och avslutas i 
början av 2002. ITQ-projektet ingick i ett nät av användarorienterade verksamheter för 
arbetsplatser, UsersAward, som initierades av LO i samverkan med TCO 1998. Deltagare i 
ITQ har varit forskare från CID vid KTH i Stockholm (samordnare), MDI vid Uppsala 
Universitet, Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle samt Produktionsutveckling vid 
Luleå Tekniska Universitet. I specifika studier har dessutom forskare vid IVF i Göteborg 
och vid DTH i København medverkat. UserAwards mål är att utveckla en strategi för 
användarpåverkan, där fackliga organisationer och konsumentorganisationer samverkar 
med forskare, företag och leverantörer till en kraftfull kombination av användarrörelse, 
forskarnas aktiva medverkan och samspel mellan arbetsplatser, forskare, användarföretag 
och leverantörer. Strategin för påverkan innehåller en unik kombination av kartläggning 
("IT-kartan"), tävling (positiva exempel i Användarnas Pris), användarnas certifiering och 
pilotprojekt på arbetsplatser. 

ITQ-projektet har bedrivit konkreta pilotstudier bl.a. kring IT-stöd för simulering som 
verktyg i förbättringsarbete på Arvika Gjuteri, kring webbstöd för överblick och dialog 
kring arbetsplatsens systemintegration på Volvo Umeverken, kring Mobila IT-stöd i 
omsorgsverksamhet i Nybro kommun samt kring införandeprocesser av Movex-system på 
ett antal företag. Alla dessa företag har bidragit till projektet genom att ställa personal till 
förfogande för studier och samverkan. Forskare i projektet har aktivt medverkat i användar-
konferenser, användarpaneler och projektpaneler (med användare och leverantörer) och i de 
utvärderingar på arbetsplatser som varit underlag för LO's årliga utdelning av Användarnas 
Pris till bästa, av användare nominerat, verksamhetsnära IT-stöd. ITQ-projektets mest 
specifika syfte är att utveckla Användarnas certifiering, som syftar till att skapa en praktiskt 
användbar metod för kvalitetssäkring av IT-stöd i arbetet.  

Ett av pilotprojekten genomfördes inom omsorgsverksamhet. Studien genomfördes i sam-
verkan med Hanemåla omvårdnadsboende i Nybro kommun (Sandblad, Löfberg, 2002). I 
sammanfattning resulterade detta projekt i följande: 

Under projektet formulerades vissa mer generella krav på verksamhetsnära IT-stöd i denna 
typ av verksamhet. Dessa är troligen viktiga i ett antal andra arbetssammanhang som i vissa 
avseenden liknar denna. Krav av denna art är: 

 Överblick över arbetssituation och informationsmängder  
 Stöd för samverkan och teamarbete 
 Mobilitet 
 Kommunikation 
 Egen planering och styrning av arbetsprocesserna  
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5.2 Arbetsorganisation, kompetens och datorstöd 
Som en ytterligare grundläggande kartläggning av vad man vet om goda arbets-
organisatoriska lösningar genomfördes en inledande studie tillsammans med utvecklare 
från Komanco AB under ledning av Lena Eriksson. De erfarenheter man där hade fått från 
utbildnings- och utvecklingsinsatser tillsammans med olika lokala enheter inom äldre-
omsorgen visade sig vara viktiga utgångspunkter för vårt arbete. Några viktiga erfarenhets-
områden som analyserades var: 

 Ska man förändra en organisation så krävs det att organisationen har förstått att de 
äger förändringen, har ansvar för den och att de har ledare som driver förändrings-
arbete i samklang med organisationen. 

 Att det inte är ”säljaren” som ska driva frågorna framåt i den egna organisationen 
är viktigt att klargöra för alla inblandade parter. 

 Det fungerar också bäst om man utser en projektansvarig som blir en katalysator i 
den egna organisationen dvs. i tid flaggar om det finns problem som på plats måste 
lösas. Lösas av de inblandade och inte bara läggas på projektledaren. 

 Att klargöra ansvaret handlar om att varje inblandad individ ser sig själv som fullt 
ansvarig till att det blir ett lyckat resultat. 

 Med bra ledarskap menas ledare som vågar gå in i arbetsgrupper och ta i frågor 
som dyker upp under resans gång. Kan stötta och handleda när gamla sanningar 
vacklar och nya tankar börja dyka upp. Som vågar utmana gamla rutiner och som 
inte drar gruppen bakåt. Som vågar säga: ”Jag vet inte, jag har inte rätt svar, men vi 
hittar det tillsammans”.  

 Förändring tar tid. En grupp som påbörjar ett förändringsarbete behöver tid i form 
av möten och möjlighet att reflektera tillsammans. Att ge grupperna ”avsatt tid” 
ger också signaler att förändringen är prioriterad. 

 Att starta igång en process och tro att den ska flyta av sig själv utan stöd och 
peppning är som att ro utan åror. Det kan flyta på men oftast så avstannar 
processen och gruppens medlemmar har återigen fått bekräftat att det inte lönas sig 
att engagera sig för det leder ändå ingen vart. 

 Att starta en process och inte utvärdera resultatet är en vanlig företeelse. Detta 
skapar otydliga bilder över förändringen.   

I Komancos regi hade det också genomförts ett omfattande utvecklings- och testarbete med 
datorstödet Sequra. Speciellt viktigt var det att analysera det som var tankarna bakom 
Sequra, vilka syften som fanns med att införa det i en verksamhet samt de erfarenheter som 
fanns från ett antal tester. En typ av tester som hade genomförts handlade om personalens 
egen aktivitetsregistrering via datorstödet. Deras egen analys av vad de faktiskt gjorde, hur 
de utnyttjade sin egen arbetstid, gav upphov till många reflektioner om vad och varför och 
hur man egentligen borde arbete. 

 11 / 24 



VIHO: Slutrapport  Utvecklingen av mobila IT-stöd 

 

6 Utvecklingen av mobila IT-stöd 

6.1 Dagens teknik 
Den mobila teknik som utvecklas idag tenderar till att blir allt mindre, snabbare och kraft-
fullare. Den allt mer kompetenta tekniken kan i stor utsträckning bidra med att göra olika 
typer av traditionellt arbete mer rörligt, mer mobilt. En hel del teknik finns redan idag till 
förfogande för vård och omsorgsarbetet. Storlek och teknisk prestanda är oftast godtagbar, 
vad som dock lämnar mer att önska är tillförlitlighet och prestanda i trådlösa uppkopplingar 
och mobiltelefonnät. Vår kartläggning av liknande projekt visar på hur det ofta, med hjälp 
av eldsjälar, skapas ett nytt IT-stöd vilket sedan införs i liten skala. Ett anmärkningsvärt 
stort antal av de undersökta systemen har dock fallerat efter bara en kort tid och slutat att 
användas av olika orsaker.  

6.2 System fallerar 
Ett system fallerar ofta för att användaren inte tydligt förstår och eller upplever nyttan med 
systemet. Ett mobilt system kommer mest till sin rätt om det används ofta, ute på plats hos 
vårdtagarna och där erbjuder någon typ av mervärde. Om systemet inte är effektivt eller har 
en uppenbar nytta för användaren kommer denne inte att ta sig tid att använda systemet i 
den ”mobila situationen”. I hemtjänsten har under de senare åren flera nya mobila IT-stöd 
införts men upplevts som påtvingade, övervakande och belastande av dess användare. Detta 
samtidigt som systemen faktiskt har en rad positiva effekter så som en standardiserad och 
noggrannare dokumentation, högre säkerhet och bättre möjligheter till uppföljning och 
återkoppling genom en bättre tillgång till relevant information.  

6.3 Viktiga egenskaper 
I arbetet med design av IT-stöd saknas ofta kännedom om miljön och om det praktiska 
arbetet systemet är tänkt att stödja, samt de krav arbetet ställer på IT-systemet. Det är 
vanligt att tekniken konstrueras och tillämpas för att det går, inte för att det behövs. Mycket 
sällan tillåts slutanvändare att ingående medverka i utvecklandet av IT-stöd. Som en följd 
väljs fel teknik och den utformas på så sätt att den upplevs som begränsande istället för 
underlättande och stödjande. Fördelarna med IT-stödet är vidare otydliga och inte tillräck-
ligt stora för att man helhjärtat ska ta till sig IT-stödet. 

Det är alltså mycket viktigt att användarna tydligt upplever ett mervärde genom att använda 
IT-stödet. Om användaren upplever det lättare att arbeta på det ”gamla sättet”, ofta med 
papper, blanketter, listor m.m.,  kommer det ständig att finnas en strävan tillbaka till det 
gamla arbetssättet. Detta är fullkomligt naturligt då man ju vill utföra ett arbete på ett så 
enkelt och effektivt sätt som möjligt och i fallet med äldreomsorg få mer tid över till 
omsorg av vårdtagarna. Det är mycket lätt för personalen att se systemen som effektivi-
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serande i bemärkelsen att de med IT-systemet kan hinna med fler vårdtagare på mindre tid, 
inte behöver (får) vara två personer i nattpatrullen m.m. Då det nya arbetet som skapas vid 
införandet av IT-system upplevs som ett sämre arbete uppstår snabbt motsättningar och 
användandet av IT-systemet fallerar förr eller senare. 

Tekniken som väljs och utformas måste vara väl anpassad till den miljö där den ska 
fungera. Användaren av systemet ska kunna fokusera på sin arbetsuppgift, inte på hur 
systemet ska handhas. Om det går att utföra en uppgift enklare än på det sätt som ett mobilt 
IT-stöd erbjuder så kommer användare, om minsta chans finns, att strunta i IT-stödet och 
utföra uppgiften på annat lättare och bättre sätt, kanske med papper eller med en annan, 
ofta stationär, dator. 

6.4 Mobilitet 
Förutom detta och andra traditionella krav på användbarhet så tillkommer ytterligare 
aspekter att ta hänsyn till vid designen av mobila system. Ett mobilt IT-system karaktäri-
seras i första hand av att arbetet som ska utföras med systemet är rörligt. Vidare ska 
tekniken vara mobil i den utsträckning som behövs. Dessa två perspektiv på mobila IT-
system leder till ytterligare aspekter. 

6.4.1 Arbete med mobila IT-stöd 
Den omgivande miljön spelar en mycket större roll i arbetet med ett mobilt IT-stöd. Ett 
mobilt arbete innebär en ständigt föränderlig miljö med oförutsägbara händelser. Vädret 
varierar så väl som omgivningen som kan vara exempelvis stökig, högljudd eller helt tyst. 
Användaren av ett mobilt IT-stöd behöver ofta göra något annat samtidigt som han eller 
hon använder IT-stödet; åka tunnelbana, lägger om ett bensår eller skriver ett recept. 
Mycket kan även hända som abrupt avbryter användandet. Ett bra mobilt IT-stöd ska i så 
stor utsträckning som möjligt klara av dessa oväntade situationer som kan uppstå i de 
föränderliga miljöer där det används. 

6.4.2 Teknik i mobila IT-stöd 
Givet av dess natur måste mobil teknik vara liten och lätt att bära med sig. Detta påverkar 
tekniken på olika sätt. Då storleken minskar försämras också den tekniska prestandan. 
Processorer blir långsammare, minne och batteritider blir mindre. Dagens mobila teknik 
erbjuder ännu inte några riktigt snabba och pålitliga nätverksuppkopplingar för mobil-
telefonsystemen.  

Med den mindre storleken krymper även mobila systems kanske viktigaste interaktions-
kanal, skärmen. Med en mindre skärm blir det svårare att designa användbara grafiska 
gränssnitt till systemet. Det finns idag en relativt stor etablerad kunskap om gränssnitts-
design och den kunskapen ställs på sin spets då skärmytan krymper. Om möjligt blir den 
ännu viktigare samt måste anpassas till de förhållande som råder vid användning av mobila 
system. 
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7 Seminarieserien i Kortedala 
En huvudstudie inom projektet har gjorts tillsammans med Kortedala stadsdelsförvaltning i 
Göteborgs kommun. Här har vi tillsammans med en arbetsgrupp och ansvarig ledning 
genomfört en omfattande seminarieserie. Denna har resulterat i ett antal framtidsscenarier 
för hur verksamhet, organisation, arbete och IT-stöd kan utformas för att stödja utveckling-
en mot de verksamhetsmål man har. 

I Kortedala är denna studie även en del av ett mer omfattande lokalt utvecklingsarbete. I 
avsikt att ta fram grunderna för den egna organisationens framtida utveckling har man 
genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Förutom den här beskrivna delstudien 
tillsammans med oss från VIHO-projektet, har man arbetat med nya lösningar för 
trygghetsskapande teknik i hemmet samt genomfört ett försök med en mobil version av 
verksamhetssystemet Omsorg2000 från SIGMA AB. Syftet från Kortedalas sida har varit 
att få fram kunskaper och erfarenheter som man kan basera sin kommande verksamhets-
utveckling på. Ett av huvudmålen är att skapa förutsättningar för ett utökat kvarboende i 
hemmen även för mycket vårdkrävande vårdtagare. Andra mål är att förbättra verksam-
hetens planering och styrning samt att förbättra arbetsinnehåll och arbetsmiljö för de 
anställda. 

Under ett halvår har vi i en seminarieserie jobbat med en arbetsgrupp bestående av personal 
från äldreboenden, hemtjänst och hemsjukvård. Arbetet har genomförts i Kortedala stads-
del, Göteborg. Tillsammans med arbetsgruppen har vi först beskrivit dagens arbete och 
behoven av förändring och utveckling. Därefter har vi formulerat viktiga aspekter på hur 
det framtida arbetet i äldreomsorgen kan och bör se ut. I dessa aspekter ingår krav på 
förändrad arbetsorganisation, förändrade arbetsprocesser och krav på effektiva, stödjande 
IT-verktyg. Målet är att skapa bra och effektiva arbeten samtidigt som man ger förbättrad 
trygghet och kvalitet i omvårdnadsarbetet. 

Praktiskt har arbetet genomförts i en arbetsgrupp med sex deltagare som alla är erfarna 
professionella undersköterskor från hemsjukvård, hemtjänst och äldreboenden. Gruppen 
har arbetat under ledning av forskare i en seminarieserie omfattande 12 tillfällen. Forskarna 
har gett input, dokumenterat reflekterat och utvecklat arbetet till nästa seminarietillfälle. 
Arbetsgruppen har bidragit med sina samlade erfarenheter från området (tillsammans drygt 
127 års yrkeserfarenheter) i form av att berätta och diskutera hur arbetet fungerar idag samt 
hur man skulle vilja ha det i framtiden. Seminarieserien har genomförts under ett drygt 
halvår med tre till fyra veckor mellan tillfällena. Detta har gett god tid för reflektion mellan 
de olika tillfällena och möjlighet att utföra de små uppgifter (hemläxor) som arbetsgruppen 
fått mellan tillfällena. 

Den använda forskningsmetoden är ett resultat i sig. Metoden och dess utveckling beskrivs 
till viss del i en forskningsartikel ”A participatory process supporting design of future 
work” av Olsson et.al 2005.  
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Arbete i seminariegruppen. En grupp av undersköterskor från äldreomsorgen i Kortedala tar tillsammans 
med forskarna fram krav på det framtida arbetet och de nya IT-stöden. 

 

7.1 Det framtida arbetet 
Arbetet i äldreomsorgen är komplext och består av olika moment, administrativa så väl 
som medicinska och omvårdnadsmässiga. Ett tekniskt system måste vara väl anpassat och 
lätt att använda i alla de olika situationer som personalen arbetar i. Vi ser tydligt att det 
finns stora möjligheter att utveckla arbetet inom äldreomsorgen, så att det blir effektivare 
och mer utvecklande. 

Resultaten från projektet beskriver hur arbetet kan utvecklas: självstyrande enheter, mer 
lokalt ansvar, förbättrad vårdplanering, utvärdering av det egna arbetet, lokalt ekonomi-
ansvar, hemvård istället för hemtjänst och hemsjukvård, utökad professionalism, utökade 
kompetenser och en bra arbetsmiljö. Vi har också utformat förslag till nya IT-stöd för detta 
arbete. I korthet har följande huvudsakliga aspekter på arbetet 2008 utvecklats: 

 

 Självstyrande grupper 

 Gemensamma vårdplaner 

 Utvärdering 

 Utökat ekonomiansvar 

 Hemvård 

 Utökad professionalism 

 Ett bra och hållbart arbete 

 Utbildning och rekrytering 

 Informationssamband 
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Arbetet inom hemtjänst och hemsjukvård görs i stor utsträckning i vårdtagarnas hem. Detta ställer stora krav på 
ett eventuellt IT-stöd, som ska kunna hanteras snabbt, enkelt och effektivt samtidigt som man har direkt tillgång 

till alla nödvändiga informationsmängder, kan kommunicera med olika andra aktörer m.m. 

7.2 De framtida IT-stöden 
Som nämndes inledningsvis är inte VIHO ett renodlat IT-projekt, även om det är de framtida 
IT-stöden som egentligen är det som vi strävar mot att utveckla. Först vill vi emellertid se hur 
verksamheten och arbetet kan utvecklas. IT-stöden kan inte ensamma uppfylla verksamhetens 
mål, men kan förhoppningsvis vara en effektiv motor för en positiv utveckling av arbete och 
tjänster. 

Utgående från kartläggningen ovan kan vi nu gå vidare med skisser och prototyper till de IT-
stöd som på ett verksamhetsanpassat sätt stödjer det nya arbetet. Dessa prototyper är idag inte 
färdiga, men finns som enkla skisser. 

Det finns några viktiga aspekter på utformningen som vi ser som speciellt viktiga: 

 Som grundläggande designprincip har vi valt den s.k. rumsmetaforen. Detta innebär 
att man skapar ett antal ”rum” med en unik ”arbetsyta” där allt arbete som ska utföras 
inom en viss arbetsuppgift kan stödjas på ett optimalt sätt. 

 Vi har använt oss av existerande kunskaper om hur gränssnittsdesign kan göras för att 
stödja enkelhet, effektivitet, användbarhet och en god arbetsmiljö. Speciellt har 
aspekter relaterade till mobilt arbete beaktats. 

Hittills har vi inte haft den tekniska implementationen i fokus, men vi har inventerat vad som 
idag är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi ser att det idag finns teknik som i alla fall om 
något eller några år gör det möjligt att implementera de skisser vi tagit fram på ett rimligt sätt. 
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8 Slutsatser och planer för fortsatt arbete 
Nästa steg i det fortsatta forskningsarbetet blir att utifrån aspekterna på framtidens arbete 
påbörja den detaljerade designen av ett framtida IT-stöd för det verksamhetsnära arbetet. 
Detta kommer att ske på ett användarcentrerat arbetssätt och i fortsatt kontakt med dem som 
ska använda IT-stödet. Vi vill fortsätta samverka med de som utvecklar morgondagens arbete 
inom äldreomsorgen samt de som producerar framtida IT-system för arbetet i vård och 
omsorg. 

Vi planerar just nu tillsammans med Kortedala stadsdelsförvaltning, och i samverkan med 
övriga inblandade aktörer (forskare, Komanco AB, olika teknikleverantörer m fl), ett fortsatt 
forsknings- och utvecklingsprojekt som går vidare där de ovan redovisade aktiviteterna slutar. 

Ett mer generellt forskningsmål handlar om hur man i framtiden kan utveckla bättre mobila 
IT-stöd i arbetslivet. Sådana IT-stöd ska stödja ett effektivt arbete och en god arbetsmiljö. Vi 
strävar efter att dels bättre förstå de arbetsrelaterade kraven på funktionalitet och använd-
barhet vid mobilt IT-stött arbete inom olika branscher, och dels utveckla metoderna för design 
av användargränssnitt till mobila IT-stöd samt genomföra tester av dessa i olika arbetsmiljöer. 
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9  Nationella och internationella forskarkontakter 
VIHO-projektet har på olika sätt utvecklat ett samarbete med andra forskare nationellt och 
internationellt. Främst gäller detta: 

9.1 Old@home 
Vi har ett nära samarbete med projektet Old@home som studerar hur man kan ge äldre vård-
tagare bästa möjliga vård i hemmet genom att tillhandahålla: 

 rätt information, 
 till rätt person, 
 på rätt ställe, 
 vid rätt tillfälle, 
 på rätt sätt. 

Detta innebär bl.a. mobil tillgång till vårdtagarrelaterad information i specifika arbets-
situationer för olika typer av yrkeskategorier, samband mellan olika informationsmängder för 
användare i olika roller i vårdkedjan, beslutsstöd för olika arbetssituationer samt informa-
tionsförsörjning till de äldre själva och deras anhöriga. Här samarbetar man bl.a. med 
Hudiksvalls kommun. old@home är Vinnova finansierat och bedrivs på Uppsala universitet, 
institutionen för medicinska vetenskaper, biomedicinsk informatik och teknik. 

En forskarstuderande från Old@home har varit deltidsanställd i VIHO-projketet. De båda 
projektet har på så sätt haft ett mycket nära samarbete och haft kontinuerliga möten och 
erfarenhetsutbyten. 

Se vidare: http://www.medsci.uu.se/mie/project/closecare/index.htm

9.2 Saltsa-nätverket 
Vi är aktiva inom en europeisk arbetsgrupp för mobilt arbete. Denna grupp är organiserad 
inom SALTSA-nätverket. SALTSA står för Samarbetsprogrammet för arbetslivsforskning i 
Europa, LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet. Programmet syftar till samverkan för 
problemorienterad arbetslivsforskning i Europa. VIHO-projektet är bland annat ett viktigt 
case i boken om ”Mobile Virtual Work” som skrivs av SALTSA-nätverkets arbetsgrupp för 
mobilt arbete. 

Se vidare: http://www.arbetslivsinstitutet.se/saltsa/

9.3 UsersAward 
En plattform för IT-användarinflytande i arbetslivet kallad UsersAward, har sedan 1998 
byggts upp av LO i samverkan med TCO. UsersAward är avsett att vara ett verktyg för ökat 
inflytande över IT i arbetslivet. På olika sätt arbetar UsersAward för att skapa ett mera 
utvecklande arbete genom bättre IT-system. 
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UsersAward bedriver olika verksamheter: 

 Ger ut skriften "IT-kartan" som sammanställer IT-system inom ett visst område och 
beskriver användares uppfattning om systemen 

 Certifierar IT-system så att arbetsplatsen kan upphandla bättre IT-system 
 Utvecklar stöd för bättre beställarkompetens 
 Ger stöd genom, rådgivning, utbildning och information 
 Delar ut "användarnas IT-pris" för bästa IT-lösning i arbetet 

Nära samarbete med UsersAward har bedrivits löpande under projektet, bland annat med kart-
läggandet av IT-system i äldreomsorgen, samarbetet med SALTSA och i arbetet med 
användbarhetskriterier på mobila IT-system. 

Se vidare: http://www.usersaward.se/

9.4 Vinnovas forskningsprogram inom hemtjänst och hemsjukvård 
VIHO-projektet har bevakat andra nationella forskningsprojekt inom äldreomsorgsområdet 
med finansiering från Vinnova. Vi har deltagit på Vinnovas interna projektpresentationer och 
hållit oss uppdaterade genom Vinnovas webbsida.  

9.5 Kortedalaprojektets andra delar 
Inom Kortedala stadsdel i Göteborgs kommun pågår flera olika utvecklingsprojekt som rör 
äldreomsorgen. Det handlar bl.a. om trygghetsskapande teknik i hemmen samt mobila IT-stöd 
i verksamheterna. 

Samarbetet mellan de olika projekten har varit mycket bra och vi har samverkat på mässor, 
föredrag och utställningar. 

Se vidare: http://www.kortedala.goteborg.se/
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10  Rapportering och informationsspridning 

10.1 VIHO-projektets rapporter 
Slutrapport (denna rapport)  

En kort sammanfattning av projektarbetet. 

 

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen 
Rapporten beskriver i termer av aspekter resultatet av seminarieserien och projektets förslag 
på hur det framtida arbetet i äldreomsorgen kan se ut. 

 

Scenarier & Design 
Tillämpade beskrivningar av det framtida arbetets utförande i praktiska exempel, s.k. 
scenarier. Vidare lämnas enkla förslag på hur resultatet av VIHO-projektet kan bidra till 
design av ett IT-stöd. 

 

VIHO-projektets arbetsmetoder 
Rapporten ger en lite djupare beskrivning av metoden, dess bakgrund och forskningsansatsen 
som använts under projektet. 

 

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen 
Analys av befintlig mobil teknik och IT-system till äldreomsorgen presenterat tillsammans 
med ett urval av olika relaterande projekt. 

10.2 Akademiska publikationer 
Scandurra, I., Hägglund, M., Johansson, N., Sandblad, B., Koch, S., (2003) User needs for 
development of context dependent devices in mobile home care. In: Chittaro L (ed), Human-
Computer Interaction with Mobile Devices and Services, LNCS 2795, Springer-Verlag, pp. 
445-450 

Johansson, N., Sandblad, B., Lind, T. (2005). Usability in mobile work support IT-systems. 
Criteria, assessment and design, SUBMITTED 

Olsson, E., Johansson, N., Gulliksen, J. and Sandblad, S. (2005)  A participatory process 
supporting design of future work, SUBMITTED 
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10.3 Övrig exponering 
VIHO-projektet har förutom i form av vetenskapliga rapporter också presenterats i bl.a. 
följande sammanhang: 

 På mässan Vitalis’04 (31/3–2/4 - 2004) 

 För Kortedala stadsdelsnämnd juni 2004. 

 I en monter och med ett föredrag på Mötesplats Äldreomsorg, ett forum för äldre-
omsorgspersonal och politiker i Göteborgsregionen. (23-24/9 - 2004) 

 På ”Doctorial Consortium” på konferensen NordiCHI’04 i Tammerfors, Finland (23-
27/10 - 2004) 

 Vinnovas programdagar och programkonferenser 

 Som ett föredrag på mässan Vitalis’05 (30/3 - 2005) 
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11  Finansiering 
 Projektet har ekonimiskt finansierats av VINNOVA inom programmet IT i hemtjänst 
och hemsjukvård. 

 Komanco AB har aktivt deltagit i forskningsarbetet. 

 Kortedala stadsdelsförvaltning har ställt upp med sin personal inom projektarbetet. 
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13  Organisation och kontaktuppgifter 

Uppsala universitet 
Bengt Sandblad  Niklas Johansson  Isabella Scandurra 
Bengt.Sandblad@it.uu.se Niklas.Johansson@it.uu.se Isabella.Scandurra@medsci.uu.se

018 – 471 28 68 018 – 471 28 28 018- 471 11 42 

 

Adress:  

Lägerhyddsvägen 2, Box 337, 751 05 Uppsala  

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

 
Komanco AB 
Lena Eriksson, Lena.Eriksson@komanco.se, 070-311 7413 

Webbsida: http://www.komanco.se  

 

Kortedala stadsdelsförvaltning, Göteborg 
Lars Brickzén, Lars.Brickzen@kortedala.goteborg.se, 031-3653000 

Webbsida:  http://www.kortedala.goteborg.se/
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