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VIHO: Översikt av IT-stöd  Förord 

1 Förord 
I denna rapportserie redogörs för hur VIHO-projektets forskargrupp tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av representanter från olika delar i äldreomsorgen i Kortedala stadsdel 
i Göteborgs kommun vill att det framtida arbetet i äldreomsorgen ska se ut och fungera.  

Arbetet med projektet har bedrivits under hösten 2003 och våren 2004. Projektets deltagare 
har i en seminarieserie på tio tillfällen på olika sätt arbetat med frågan om framtidens arbete i 
hemtjänst och äldreomsorg. 

 

Arbetsgruppen i Kortedala har bestått av: 

 Eva Andersen, undersköterska från hemsjukvården nordost 

 Kjell Eriksson, undersköterska från Utbybergs äldreboende 

 Susanne Eriksson, undersköterska från Kvartsekelsgatans hemtjänst 

 Elisabeth Halvordssen, undersköterska från Kvibergs hemtjänst 

 Lena Hedberg, undersköterska på Sekelbo äldreboende 

 Anette Larsson, undersköterska på Kalendervägens hemtjänst 

Forskargruppen har bestått av: 

 Lena Eriksson, utbildare på Komanco AB 

 Niklas Johansson, doktorand, Uppsala universitet, MDI-avdelningen, institutionen för 
informationsteknologi, 

 Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet, MDI-avdelningen, institutionen för 
informationsteknologi 

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

Vi vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till Kortedala stadsdel, och där speciellt till 
stadsdelschef Lars Brickzén och till enhetschef Sebastian Nydén för deras mångsidiga stöd till 
projektet och arbetet med seminarieserien. 

Denna rapport utgör en del av en rapportserie bestående av följande rapporter: 

 
Aspekter på det framtida 
arbetet inom äldreomsorgen 

Beskriver i termer av aspekter projektets förslag på hur det framtida arbetet 
i äldreomsorgen kan se ut. 

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

VIHO-projektets 
arbetsmetoder 

En lite djupare beskrivning av metoden och forskningsansatsen som 
används 

Teknisk översikt av IT-stöd i 
äldreomsorgen 

Analys av befintlig mobil teknik och IT-system till äldreomsorgen 
presenteras tillsammans med ett urval av olika relaterade projekt. 

Slutrapport Sammanfattande slutrapport som med ett visst forskningsfokus kort går 
igenom VIHO-projektets upplägg, genomförande och resultat.  
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VIHO: Översikt av IT-stöd  Inledning 

2 Inledning 
VIHO-projektet är delvis uppbyggt på tankesättet att när man för in ny teknik på en arbets-
plats så kommer arbetet som bedrivs där att förändras. I hopp om att få till en så bra 
förändring som möjligt har projektarbetet haft starkt fokus på att ta fram och beskriva det 
framtida, goda arbetet. Men målet är också att detta framtida arbete ska stödjas av någon typ 
av IT-stöd. Detta IT-stöd måste uppfylla en mängd krav för att enkelt kunna användas av 
personalen och låta användaren av IT-stödet till fullo fokusera på sin arbetsuppgift, inte på 
hur användandet av tekniken ska gå till. Ett dåligt utformat IT-stöd kan ställa till mängder 
med problem så som fysiska besvär i axlar och nacke, ett till det sämre förändrat arbetssätt 
eller negativa upplevelser av kontroll och övervakning. 

Den här rapporten fokuserar på tillgänglig teknik, dess egenskaper och hur den kan utformas 
och användas i arbetet i äldreomsorgen. Inledningsvis beskrivs hur vi under seminarieserien 
tillsammans med arbetsgruppen mer ingående behandlade tre olika IT-stöd. Avsikten var att 
ge arbetsgruppen kunskap och en uppfattning om vilka tekniker och system som finns 
tillgängliga på marknaden idag och lite om hur de fungerar och vad man kan göra med dem i 
praktiken. 

Därefter görs i rapporten en omvärldsanalys; en översikt av en mängd system och projekt med 
liknande funktion och syfte. Systemen har vi ytligt studerat och kartlagt. Vidare beskrivs 
enkelt hur tekniken i berörda system fungerar samt i vissa fall lite om dess för och nackdelar. 

Slutligen beskrivs ett antal användbarhetsaspekter på mobil teknik och mobilt användande. I 
två typfall från äldreomsorg och sjukvårdsområdet beskrivs hur mobil teknik används i 
praktiken och hur teknikens utformning kan påverka utförandet av arbetet. 
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3 Presenterade IT-stöd 
VIHO-projektets seminarieserie inleddes med flera tillfällen med fokus på arbetsgruppens 
medlemmars egna arbetsdag, arbetsmiljö och arbetsorganisation. En bit in i seminarieserien så 
studerade sedan arbetsgruppen närmare ett antal IT-stöd som finns på marknaden idag. I 
urvalet av teknik valde vi att inte undersöka IT-stöd för avancerad sjukvård i hemmet, 
avancerad teknik för hemmet eller vårdtagarens eller den anhörigas egna åtkomst till vård-
information. Istället behandlade vi IT-stöd som stödjer vårdgivaren i sitt arbete, det vill säga 
de IT-stöd som hjälper utföraren att ”i fält” på ett enklare sätt genomföra de arbetsuppgifter 
denne har. 

Seminarieseriens två dagar av teknikfrossa inleddes med att arbetsgruppen övades i kritiskt 
tänkande avseende IT och tekniska hjälpmedel. Syftet med genomgången var att förbereda 
arbetsgruppen på de kommande teknikpresentationerna. Arbetsgruppen uppmanades att 
kritiskt ställa bland annat frågan ”Hur kommer detta att fungera hos oss?” Vår avsikt var att 
ge arbetsgruppen tillräckligt med kunskap så att de skulle kunna se teknikens för- och 
nackdelar och vad den skulle kunna kräva av dem i det dagliga arbetet. 

I vårt arbete med att kritiskt granska IT-system så presenterades och användes en checklista: 

 

1. Finns ”rätt” funktioner? 
2. Finns alla viktiga funktioner? Prylen ska stödja de saker vi gör i vårt arbete 
3. Stämmer det överens med vårt arbetssätt? 
4. Får vi rätt information vid varje tillfälle? 
5. Får vi all information samtidigt? Hälften är inte bra nog, rätt information för aktuell 

arbetsuppgift är ett villkor. All information ska finnas samtidigt. 
6. Är all inmatning minimerad? Att skriva saker tar alltid lång tid. Vilka tekniker 

används för att mata in? Kan man kryssa istället för att skriva?  
7. Är det lätt att navigera och att hitta? 
8. Är allt läsbart på ett enkelt sätt? 

Vid de mer ingående presentationerna av system fick vi besök av representanter för Permitto 
Care, SIGMA Vård & Omsorg och Sequra som visade sina produkter för dagens äldreomsorg. 
Efter varje presentation analyserades IT-verktyget i förhållande till de önskemål och krav som 
verksamheten har. 

Syftet med dessa presentationer var att visa arbetsgruppen exempel på befintliga IT-system. 
De uppmanades att suga åt sig av det bra i respektive system, sudda bort företagsstämpeln och 
göra en egen önskebild av det system som vi skulle vilja ha i framtiden. 

Med detta ville vi ge arbetsgruppen en förståelse för hur tekniska produkter kan fungera i 
deras vardag och ge dem erfarenheter av vad som gjorts hittills. Varje presentation av system 
följdes av en frågestund och diskussion med företrädarna för systemet. 
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3.1 System 1: Permitto Care 
Först ut av presentationerna av IT-system var Permitto Care1.  

 
Lennart Fjällström från TeliaSonera Sverige AB gav en bakgrund till systemet, berättade hur 
systemet fungerar idag och visade en övergripande vy samt en demonstration. Eva Johansson, 
kollega till Lennart, beskrev nyttan och de förändringar som skett i den verksamhet där 
systemet används. 

3.1.1 Systemfakta 
Permitto Care är ett verktyg som hemtjänstpersonal använder för att planera, styra, följa upp 
och dokumentera sitt arbete. Det har sedan 1998 utvecklats i ett nära samarbete mellan Telia 
och två hemtjänstgrupper i Nordanstig och Timrå. Sedan 2001 används det förutom i de två 
norrlandskommunerna även i Kungsbacka. Kring nyår 2003 började det användas av 
hemtjänstgruppen på öarna Styrsö, Donsö och Vrångö utanför Göteborg och i det fallet även 
av distriktssköterskorna. Sedan i mars 2003 används Permitto Care också i stadsdelen Farsta i 
Stockholm och på Gotland. 

Information om verksamheten som hemtjänstgrupperna behöver finns i en gemensam databas 
där personuppgifter om vårdtagare, vägbeskrivningar, anhöriga, speciella behov, biståndsplan, 
och dagens uppdrag lagras. Databasen kan de anställda nå via internet på en vanlig stationär 
dator eller genom en lite mer avancerad mobil telefon med GPRS-uppkoppling. 

Hemtjänstpersonal får i början av dagen av systemet en direkt överblick över aktuell informa-
tion och den gjorda planeringen av dagen. Sedvanliga morgonträffar går att göra kortare eller 
kan bli helt överflödiga. När ett hembesök är klart kan den anställda direkt på plats klar-
markera insatser och skriva in ny information (t ex avvikelserapportering) som blir direkt 
tillgänglig för de övriga i arbetslaget. Alla kan också nå varandra direkt – genom 
meddelanden till en elektronisk anslagstavla i systemet, via SMS eller med ett vanligt 
mobiltelefonsamtal. 

                                                 
1 En tid efter seminarieseriens slut såldes PermittoCare av TeliaSonera till Tieto Enator där systemet numera 
förvaltas. (2005-03-29) 

 6 / 21 



VIHO: Översikt av IT-stöd  Presenterade IT-stöd 

3.2 System 2: Omsorg 2000 

 
Runo Ögren, Ulf Yngve, och Birgitta Andreasson från Sigma turades om att beskriva 
systemet Omsorg 2000. Sigma deltar i ett annat projekt i Kortedala stadsdel där handdatorerna 
till systemet ska testas ute i verksamheten. Vid presentationstillfället hade testerna dock inte 
kommit igång riktigt, vilket gör att frågor som uppkom snart skulle kunna komma att besvaras 
av den personal som får tillfälle att testa systemet. 

3.2.1 Systemfakta 
Omsorg 2000 anser sig vara ett komplett system som ger ett aktivt stöd till personal och 
ledning för olika aktiviteter så som ärendehantering, vårdplanering och vårddokumentation 
enligt VIPS-modellen. I äldreomsorgsmodulen finns bland annat ärendehantering, arbetsplan 
och debitering. 

Hemsjukvårdsmodulen innehåller journal, vårdplanering, uppföljning och statistik.  

Uppgifter hämtas till systemet från kommuninvånarregister och komplettering kan ske. 
Löpande journaltext kan skrivas eller utföras med hjälp av journalmallar. Man har möjlighet 
att signera, skriva ut, söka i journaltext efter vissa sökord med mera. Information om 
diagnoser och medicin finns tillgängliga. 

En strukturerad vårdplan kan upprättas i de ärenden man önskar. Problem, behov, mål, delmål 
kan formuleras, åtgärder kan planeras och följas upp. Funktionerna ger hela tiden ett underlag 
till kvalitetsuppföljning. Uppföljning och statistik erhålls genom att uppgifter som registreras 
kan tas fram i olika kombinationer i en grafisk presentation. Även kvalitetsuppföljning är 
möjlig i strukturerad form, bland annat om insatser gett önskat resultat. Uppgifter till olika 
myndigheter hämtas från systemet även om frågorna förändras. 

Övriga funktioner att komplettera med är diagnoser, medicinlistor med tillgång till FASS, 
remisser, brev med mallar med mera. Ett komplett hjälpmedelsregister finns med möjlighet 
till individuell registrering av hjälpmedel med bevakningstext. Systemet ger också möjlighet 
att arbeta med olika former av omvårdnadsmätningar. 

 
Ytterligare information finns på systemets webbsida: 
http://www2.sigma.se/kommunolandsting/product/product.asp?pict=1 (2005-03-07) 
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3.3 

3.4 Sammanfattning 

System 3: Sequra 

 
Lena Eriksson förestår här Sequra, ett kvalitetssystem som Komanco tagit fram. Systemet är 
ett mätinstrument mer än att vara en praktisk informationskanal och syftar till att ge varje 
arbetslag stöd för att förändra sitt eget arbetssätt. Inga data från mätinstrumentet används för 
att göra jämförelser mellan grupperna, utan varje arbetslag uppmanas att arbeta individuellt 
för att förbättra sina egna arbetsmetoder. 

3.3.1 Systemfakta 
Sequra innehåller stöd för att planera, utföra och följa upp olika typer av behovsmätningar. 
Mätningar av vad man gör i arbetslaget kan utföras i form av aktivitetsstudier. Systemet 
erbjuder stöd för schemaläggning och planering av verksamheten samt för att utveckla och 
följa upp en målsättning. 

Villkor för att kunna kalla ett datorstöd fullt fungerande är att arbetet verkligen ges ett stöd av 
systemet, underlättas och görs mer effektivt. Kompetensen och kvaliteten på arbetet ska höjas 
och personalen ska bli mer skicklig på att göra det de ska. Fler arbetsuppgifter ska kunna ut-
föras på ett bättre sätt.  

Vi konstaterar att människor egentligen inte är rädda för datorer och tekniska prylar. Upp-
fattar man att de är krångliga vill man inte använda det. Man är inte rädd för tekniken, utan 
rädd för dåliga lösningar, att man inte ska förstå och inte kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. 
Man kan även vara osäker, rädd för att visa att man inte kan. Det kan dock vara lätt för 
arbetsgivare och säljare att tala om personal eller användare som ”teknikfientliga”, eller 
”datoromogna”, vilket alltså oftast inte är hela sanningen. Efter de här teknikdagarna kan vi 
konstatera att deltagarna i arbetsgruppen verkligen blivit duktiga i att tänka kritiskt då det 
gäller hur IT kan stödja verksamheten. 

Det är viktigt att vi förstår att vi inte ska motarbeta eller vara negativt inställda till det arbete 
som pågår. ”Vi vill använda oss av tekniken på ett bra sätt”, ”Tekniken i sig är inte ond eller 
god, det handlar om hur man använder den och hur väl man förstår vilken nytta den kan ha”. 
Efter teknikdagarna var arbetsgruppen överens om att utveckla sättet att jobba så det blir ett 
bra arbete och sen ta tekniken till hjälp för att stödja det! 
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4 Översikt av andra IT-stöd  
Ett stort antal projekt arbetar på olika sätt med att utveckla vård och omsorgs-sektorn. Här 
följer en presentation av ett urval av studerade projekt och system. De flesta projekten är 
funna i rapporterna Vård ITiden och Vård nära dig. 

4.1 

4.2 

OLD@HOME – tekniskt stöd till mobil närvård 
I projektet OLD@HOME utvecklas en virtuell patientjournal som bland annat ger distrikts-
sköterskor och hemtjänst tillgång till en gemensam vårdplan och en gemensam läkemedels-
lista, med syfte att förbättra kvaliteten på hemsjukvården för äldre. Dessutom utvecklas ett IT-
stöd för hemtjänstens vårdplanering, ett digitalt rapportblad och ett IT-stöd för vårdtagare och 
anhöriga. IT-stöden är modulärt uppbyggda och baserade på öppna gränssnitt som enkelt kan 
kommunicera med varandra.  

Institutionen för medicinska vetenskaper, avdelningen för medicinsk informatik och teknik, 
vid Uppsala Universitet driver detta treåriga forskningsprojekt i samarbete med Hudiksvalls 
kommun, Primärvården Hälsingland, Landstinget Gävleborg och lokalt förankrade 
näringslivspartners: Ericsson Network Technologies AB, DataVis AB och Bergsjö Data AB 
och ACREO fiberlab. Utvärderingen kommer att utföras av institutionen för vårdvetenskap 
vid Högskolan i Gävle.  

I nära samverkan med OLD@HOME finns en satsning inom Håsta äldreboende i Hudiksvalls 
kommun på att utveckla nya arbetsformer med IT-stöd som ”ger personalen mera tid till om 
vårdnadsarbetet, höjer vårdyrkets status och underlättar rekrytering av personal” samtidigt 
som det ska öka trygghet och säkerhet och underlätta samarbete och kontakter med andra 
vårdgivare. Grunden är ett etablerat fiberoptiskt bredbandsnät mellan äldres hem och vård-
centraler. 

Eftersom en av forskarna även arbetar i detta projekt har arbetsgruppen vid flera tillfällen fått 
insikt både i de arbetsmetoder som används för att ta fram användarcentrade IT-stöd och de 
prototyper som utvecklats i OLD@HOME. Därtill har arbetsgruppen tjänat som referens-
grupp för OLD@HOME, eftersom personalen har samma frågeställningar kring nya IT-stöd i 
hemtjänsten och hemsjukvården. Vid VITALIS 2004, Sveriges konferens gällande IT i 
vården, träffades de båda projektens arbetsgrupper och utbytte erfarenheter.  

Handdatorer i hemtjänsten i Lerum  
Lerums kommun ska ”utveckla IT-användningen och göra undersköterskornas arbete 
effektivare och intressantare” med handdatorer med programmet MobileCare och upp-
koppling till kommunens databaser med information om beviljade vårdinsatser. Information 
kan sökas, utförda arbetsinsatser återrapporteras, e-post skickas och tas emot, arbetsscheman 
planeras etc. 

Mobile Care är ett verktyg liknande Permitto Care där de anställda använder sig av hand-
datorer som är uppkopplade till nätet (GPRS). Leverantör är ett litet i företag i Blekinge och 
det började testas i ett pilotprojekt i hemtjänsten i Sölvesborg hösten 2001. Hösten 2002 
startade användning i Lerum. 
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4.3 

4.4 

Handdatorer i hemtjänsten i mångkulturella Tensta-Hjulsta  
Systemet syftar till att underlätta kommunikationen för anställda som har bristfälliga 
kunskaper i svenska. Det erbjuder även hjälp med att dokumentera i handlingsplaner, föra 
anteckningar eller kommunicera skriftligen med exempelvis anhöriga och arbetsledning. 
Implementerat på en handdator är målet även att med hjälp av mobilt överförd information 
och ett särskilt symbolspråk kunna dokumentera enkelt och på plats hemma hos vårdtagaren. 

TILLIT: Samverkan i Västerbottens vårdkedja  
TILLIT-projektet med mobila lösningar och videokonferenser för kontakter mellan sjukhus, 
primärvård och hemsjukvård, skall nu tas ett steg vidare och resultera i en produkt, en effekt-
studie och handledning för införande. 

Företaget STT Care har samarbetat med TILLIT-projektet och bidragit med ett system för 
hemtjänstpersonal som är kopplat till deras trygghetstelefonsystem. Via knappsatsen närvaro- 
och klarmarkerar de anställda sig, och anger de insatser som de utfört hos vårdtagaren. 
Informationen överförs till trygghetstelefon och därifrån via telefonnätet till en databas. De 
anställda kan också skicka ett larm via terminalen.  

Mer information finns på företagets webbsida: www.sttab.se (2005-03-08) 

4.5 

4.6 

4.7 Sams 

Nätverk för diabetiker i Blekinge 
Diabetessjuksköterskor ska i detta projekt ha en del av sina kontakter med diabetespatienter 
(däribland en del barn) via internet och därigenom minska antalet besök. Nätverket ska också 
leda till ett bättre samarbete mellan olika vårdgivare och öka kunskapen hos patienter genom 
utbildningsprogram. Man ska använda handdatorer kopplade till internet för att öka rörlig-
heten för både patienter och vårdgivare.  

IT-stöd för mobil samverkan i Stockholms läns hemsjukvård 
Målet med detta projekt är att få olika befintliga IT-stöd att fungera ihop på ett bättre och 
effektivare sätt. Man bygger vidare på tidigare projekt såväl inom hemsjukvård som inom 
modeller för vårdinformation. Man tänker skapa ”en demonstrerbar IT-miljö för hemsjukvård 
med mobil tillgång till strukturerad vårdinformation utifrån patientens behov” och stödja att 
patienten själv och närstående kan involveras i vårdarbetet.  

 
Sams har undertiteln ”IT-stöd för samverkan i hemsjukvården i Stockholms läns landsting”. 
Flera tidigare utvecklingsprojekt i landets största landsting har här går samman för att lägga 
en gemensam grund för fortsatt arbete. I Sams har man som mål att ta fram ”en informations-
arkitektur utifrån patientens behov i vård och omsorg” och vad man kallar ”tjänste-
komponenter” för vårdplanering, vårdåtgärder och resursallokering. Det är ett samarbete 
mellan olika enheter i landstinget, men också med privata vårdgivare, forskare och IT-företag.  
Mer information på webbsidan: www.sll-sams.nu (2005-03-08) 
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4.8 

4.9 

E-care Gislaved 
Kommunen i samverkan med landstinget i Jönköpings län och högskolan i Jönköping tar fram 
IT-tjänster som stödjer hemvård och omsorg. Utgångspunkten är patienter vid Värnamo sjuk-
hus som skrivs ut för att fortsätta att vårdas i hemmet i Gislaved.  

Vardagens lärande – hjälp till bensårvård via nätet 
I Region Skåne satsar man på att via internet erbjuda undervisning och möjligheter till råd-
givning kring sårvård i hemmet. Man riktar sig till såväl anhöriga som anställda inom vård 
och omsorg.  
Mer information www.srvn.org/bensar.htm (2005-03-08) 

4.10 Joliv Care  
Joliv Care är ett system för handdatorer och finns i flera versioner; för hemtjänst, hemsjuk-
vård och äldreboende. De anställda är inte direkt uppkopplade, utan tankar ner information 
från en stationär dator på morgonen och tankar i slutet av passet tillbaka de uppgifter som de 
matat in under arbetets lopp. Hemtjänstsystemet används i Kolbäck, Valby i Västerås och 
Nässjö. Hemsjukvårdsystemet används i sydvästra Stockholm, Ängelholm och Nacka. 
Systemen utvecklades ursprungligen av två sjuksköterskor i Västmanland, vars företag 
sommaren 2002 köptes upp av IT-företaget Axalon.  

Mer information: www.axalon.se/care (2005-03-08) 

4.11 

4.12 Smith 

Procapita Pocket och Vård och omsorg 
Tieto Enator och WM-data är landets två stora leverantörer av administrativa system för 
äldreomsorg och tillsammans har de 75-80 procent av marknaden. Till Tieto Enators system 
Procapita Vård och omsorg finns Procapita Pocket, som en ”förlängning” som går att ha med 
sig ut i en handdator. Med denna kan man synkronisera informationen innan och efter arbets-
passet. Användningen av systemet är dock blygsam. WM-datas motsvarande system heter 
”Vård och omsorg”.  

Attendo Care är ett vårdföretag med 3 000 anställda som har utvecklat ett eget system, 
SMITH. Systemet registrerar utförda åtgärder i arbetet med hjälp av smarta kort och streck-
kodsläsare och är utvecklat med tanke på kommuner som har debiteringssystem för äldre-
omsorgen baserat på hur lång tid som varje vårdtagare får.  

Mer information finns på webbsidan: www.attendo.se/systems (2005-03-08) 

4.13 Metria Care 

Lantmäteriets bolag Metria har tillsammans med företaget Jarlab utvecklat ett uppföljnings-
system för hemtjänstpersonal där personal i systemets enklaste form använder mobiltelefon 
för att rapportera in utfört arbete. Systemet kan vidare utökas med handdatorer och mer 
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avancerade funktioner. På en karta kan arbetsledaren se var personal befinner sig och var 
vårdtagarna finns. Det finns också koppling till en larmfunktion. Till Metria Care finns även 
ett planeringsverktyg som underlättar en effektiv fördelning av dagens uppgifter. 
Mer information på webbsidan: www.lantmateriet.se/templates/LMV_Product.aspx?id=133 
(2005-03-08) 

4.14 Kvalitid  
I Gävle finns företaget Kvalitid som arbetar med frågor kring verksamhetsplanering och 
organisationsutveckling. De använder handdatorer för att genomföra verksamhetsanalyser 
inom bland annat hemtjänstarbete. Systemet används inte bara för analyser utan även i 
begränsad omfattning i den dagliga operativa verksamheten.  
Mer information på webbsidan: www.kvalitid.se (2005-03-08) 
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5 Hårdvara och tekniker 
Förutom att bjuda in ett antal företagsrepresentanter och studera deras system har vi även 
berört olika tekniker som kan stödja hemtjänst- och omsorgsarbetet. Här ges en kort samman-
ställning i form av ett bildpotpurri gällande mobiltelefoni, positionering, trådlös kommunika-
tion och olika typer av mobila datorer som används eller kommer att användas i omsorgs-
arbetet. 

5.1 Mobiltelefoni 

 

Med hjälp av de nya mobiltelefonerna kan vi ju idag förutom att ringa varandra, skicka med-
delanden (SMS), bilder, text och ljud (MMS) och lagra viktig information, till exempel i 
telefonboken eller i kalendern. Data som lagras i telefonen kan föras över till en server både 
lokalt, fysiskt kopplad till en dator eller genom en trådlös fjärruppkoppling.  

 
 

Mobiltelefonerna utvecklas ständigt i ett högt tempo. Ett håll som utvecklingen tagit är att 
göra telefonerna smartare och ge dem allt mer funktioner. Skärmytan görs större och vissa 
modeller har en tryckkänslig skärm på vilken man kan använda en pekpenna. 

En spännande generationsväxling pågår för fullt i telekommunikationsvärlden. En helt ny 
kommunikationsteknik, 3G - den tredje generationens mobiltelefoni - håller successivt på att 
ersätta den äldre GSM-tekniken, kallad 2G. Den största skillnaden mellan det nya 3G-nätet 
och det befintliga 2G-nätet (som sköter det mesta av dagens vanliga mobiltelefoni) är den 
kraftigt utökade kapaciteten på dataöverföring. 3G-tekniken möjliggör skickande och motta-
gande av rörliga bilder och ljud. Detta möjliggör 
videosamtal där de två som kommunicerar ser 
varandra under samtalet. På samma sätt kan man 
skicka rörliga videobilder, något som kan komma att 
bli värdefullt i den mobila vården. Man skulle till 
exempel kunna skicka instruktionsvideofilmer till ut-
föraren på plats, eller skicka in kompletteringar till 
rapporter som bättre beskrivs med hjälp av bilder (ett 
typiskt exempel är bensårsjournalen) och filmer (t ex 
rörlighet och beteenden).  

Fjärde generationens telefoni är fortfarande diffus och odefinierad men blir troligtvis en 
sammansmältning mellan mobila telefonnät och trådlösa datanätverk. 4G kommer att ha ännu 
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högre kapacitet i dataöverföringen och tidiga försök görs i Japan och i Kina. Vissa förutspår 
ett införande på marknaden runt 2020.  

5.2 Positionering 
Positionering kan uppnås via en teknik som kallas GPS. GPS står för Global Positioning 
System och är ett amerikanskt satellitbaserat positionerings- och navigeringssystem. Det 
består av ett antal satelliter som ligger kretsar ca 2020 mil ovan jordytan. Noggrannheten vid 
den enklaste formen av mätning är 5-20 meter. 

 
Positionering kan också ske genom GSM-teknik, där en mobiltelefon kontinuerligt talar om 
för basstationerna var den befinner sig. På detta sätt kan man (t ex av Telia) få information om 
närliggande apotek, bankkontor, restauranger och dylikt. Noggrannheten varierar mellan 50-
200 meter och betydligt mer, som upp till 2 km. 

5.3 Trådlös kommunikation 
Beroende på vilken teknik man väljer kan man skicka data på olika vis, t ex genom GSM, 
UMTS (3G), W-LAN och BlueTooth. Teknikerna skiljer sig åt i hastighet, kapacitet och 
avstånden de klarar av. 

GSM/UMTS skickar data över mobiltelefonnätet, vilket t ex betyder att om man inte har 
någon täckning så skickas heller ingen data.  

WLAN (Wireless Local Area Network) fungerar som ett vanligt ”data nätverk” fast utan 
kablar. Det är numer vanligt på kontor, hotell och flygplatser (där man kan koppla upp sin 
bärbara dator) men fler och fler väljer att även använda trådlösa nätverk hemma. Ungefärlig 
räckvidd kan vara 100 m från basstationen. 

Ericssons blåtandsteknik (BlueTooth) är en liten elektronikkrets som kan användas i t ex 
mobiltelefoner, headsets, tangentbord, mus, datorer och skrivare och som gör att de 
apparaterna kan kommunicera med varandra. Räckvidden är rätt kort, ca 10 m – 50 m mellan 
enheterna. 

 14 / 21 



VIHO: Översikt av IT-stöd  Hårdvara och tekniker 

5.4 Mobila datorer 
Gränserna mellan vad som är en mobiltelefon och vad som är en liten dator suddas ut allt mer. 
Några olika kategorier har formats beroende på funktionalitet och egenskaper. 

5.4.1 Smart Phones 
Olika mobila datorer kommer ideligen ut på marknaden, just nu är ”smart phones” populära, 
de används med GSM och på 3G-nätet. Dessa avancerade mobiltelefoner är smidiga att ha 
med sig, har en liten skärm och ofta en pekpenna för inmatning. 

 

 

5.4.2 Handdator 
En PDA (personal digital assistent), även kallad handdator, har en större skärm, en pekpenna 
och är oftast utan fysiskt tangentbord. Ett sådant finns dock ofta som tillbehör. En PDA kan 
ha inbyggd eller extrautrustas med funktionalitet för mobiltelefoni. Den kan även ”dockas” 
mot en stationär dator för att för att föra över eller synkronisera information.   

 

5.4.3 A5 Datorn 
En ny pryl som vi tycker har en lämplig skärmstorlek är datorn OQO. Det är en komplett 
dator, som är lite större än en PDA men mindre än ett A5. Den har ett tangentbord och kan 
hållas med båda händerna. Med en penna kan man peka och skriva på skärmen. 
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5.4.4 Tablet PC 
En Tablet-PC är som en bärbar dator, med möjlighet att använda både tangentbord och penna 
eller någon typ av styrdon. Skärmen är stor som en A4 och kan oftast vridas på så att den 
antingen fungerar som ett skrivblock eller som en vanlig skärm. 

 

5.4.5 Bärbar dator (laptop) 
En laptop är mycket nära en ”vanlig” stationär dator och kan vara ett mycket bra verktyg. 
Trots det tycker vi att de ovanstående prylarna är mer lämpliga i den mobila vården än just 
laptopen, eftersom den är osmidigare och är tyngre att bära med sig. Dock kan dessa datorer 
vara mycket lämpliga istället för större stationär datorer, om den behöver flyttas mellan olika 
kontor.  
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6 Användbarhetsaspekter på mobila system 
Den mobila teknik som utvecklas idag blir allt mindre, snabbare och kraftfullare. Den allt mer 
kompetenta tekniken kan i stor utsträckning hjälpa till med att göra olika typer av traditionellt 
arbete mer rörligt, mer mobilt.  

Vår undersökning av liknande projekt visar på hur det ofta skapas ett nytt IT-stöd av entusi-
aster för att sedan införas i liten skala. Ett anmärkningsvärt antal av de undersökta systemen 
har dock fallerat efter en tid och slutat att användas av olika orsaker.  

Ett system fallerar ofta för att användaren inte tydligt förstår och eller upplever nyttan med 
systemet. I hemtjänsten har flera nya mobila IT-stöd upplevts som påtvingade, övervakande 
och belastande. 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.  

Fördelarna framkommer dock inte ofta på ett tydligt sätt för användaren – och är inte alltid 
själklart positiva för användaren. Om slutanvändaren upplever det lättare att arbeta på det 
”gamla sättet” – ofta med papper, blanketter, listor m.m. – kommer ständig att finnas en strä-
van tillbaka till det gamla arbetssättet. Fullkomligt naturligt då man ju vill göra ett arbete så 
enkelt som möjligt och i fallet med äldreomsorg få mer tid över till sin huvuduppgift 
− omsorg av vårdtagaren. Det är mycket lätt för personalen att se systemen som effektivi-
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 sämre fallerar ofta användandet av IT-systemet förr eller 
senare. 

6.1 Aspekter på mobila IT-stöd 
Då det i vårdarbetet och IT-användandets natur ligger att användaren vill utföra en uppgift på 
enklaste och snabbaste sätt ställer det höga krav på IT-stödet. Själva IT-stödet i sig ska inte 
kräva något extra fokus utan det ska smidigt underlätta för användaren att utföra uppgiften. 
Om IT-systemet inte stödjer detta kommer användaren, om möjligt, att hitta andra sätt att ut-
föra uppgiften. Förutom detta och andra traditionella krav och kunskaper om användbarhet i 
IT-system så tillkommer ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid designen av mobila system. 

Ett mobilt IT-system karaktäriseras i första hand av att arbetet som ska utföras med systemet 
är mobilt. Vidare ska tekniken vara mobil i den utsträckning som behövs. Dessa två egen-
skaper hos användandet av mobila IT-system leder till ytterligare aspekter. 

6.1.1 Arbete med mobila IT-stöd 
Till skillnad från skrivbordarbete med ett stationärt IT-stöd så spelar den omgivande miljön 
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 behö-
ver ofta göra något annat samtidigt som han eller hon använder IT-stödet; åka tunnelbana, 
lägga om ett bensår eller skriva 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. 
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Eva i hemsjukvården lägger om ett bensår då hon får ett brådskande telefonsamtal 

6.1.2 Teknikegenskaper 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 er-
bjuder ännu inte några riktigt snabba och pålitliga nätverksuppkopplingar för mobil-
telefonsystem.  

Med den mindre storleken krymper även mobila systems kanske viktigaste interaktionskanal, 
skärmen. Med en mindre skärm blir det svårare att designa användbara grafiska gränssnitt till 
systemet. Det finns idag en expanderande kunskap om gränssnittsdesign 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. 

6.2 Några olika exempel på IT-stöd 

6.2.1 Permitto Care, Hökarängen 
I Hökarängens hemtjänstgrupp använder man sig sedan snart två år av Permitto Care, ett av de 
mest spridda mobila systemen för hemtjänsten. Systemet är helt webbaserat och körs på två 
olika plattformar; webbläsaren i en Nokia Communicator via en GSM-baserad internet-
uppkoppling och på webbläsaren på en stationär dator, fast uppkopplad mot ett nätverk och 
internet. 

Systemet är uppskattat och fungerar förhållandevis bra, men kanske inte riktigt på det sätt 
som avsetts. I systemet finns t.ex. information om vårdtagares portkoder, ett exempel på 
information som hemtjänstpersonalen snabbt måste kunna komma åt då de ska besöka en 
vårdtagare. (Vid larm och nödsituationer är detta ännu mera kritiskt). För att få fram port-
koden måste hemtjänstpersonalen koppla upp sig mot systemet med handdatorn. Då detta tar 
så pass lång tid (nästan tre minuter) och innefattar både en inloggningsprocess och en del 
menynavigering har användare av systemet hittat andra mer effektiva lösningar på problemet. 
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Man skriver ner portkoderna på en lapp eller använder telefonens anteckningsfunktion för att 
lagra dem där, en funktion som går mycket snabbare att komma åt. 

Den långsamma uppstartsprocessen bidrar även till att personalen inte tar sig tid till att skriva 
omvårdnadsanteckningar direkt efter ett avslutat besök, utan för att göra det effektivt väntar 
man till lunchen eller slutet av arbetsdagen för att då skriva in alla anteckningar som dagens 
arbete resulterat i2. Detta görs på ”hemtjänst stationen” och väl där föredrar många att göra 
det på den stationära datorn istället. Denna har många fördelar som t.ex. en större skärm, 
bättre tangentbord, och ett gränssnitt som kan visa mer och ger en bättre överblick. 

6.2.2 Ambulansen, Stockholm City 
Att tekniken måste fungera i oväntade miljöer under olika omständigheter är viktiga och 
ibland livsavgörande krav som personalen på ambulansstationen i Stockholm city ställer. 
Ambulanser rycker ut i alla väder och till alla de ställen de kan ta sig fram till. Under alla 
förhållanden måste utrustningen fungera. Informationen från SOS om den nödställde ska gå 
att snabbt läsa av samtidigt som man kör en blåljusutryckning genom Stockholm city under 
rusningstrafiken en måndagsmorgon. 

För de anställda på ambulansstationen verkar nio olika IT-system parallellt. Bara i akutbilens 
instrumentpanel finns fem stycken. Under åren har man provat olika typer av system, bland 
annat att köra ambulansjournalssystemet på en bärbar dator (laptop) inne i bilarna. Försöket 
gav dock ett negativt resultat. Datorn passade inte i miljön då den var ömtålig, tog för stor 
plats och hade ett batteri som ofta tog slut. Då datorn inte fungerade låg den bara och tog upp 
värdefullt utrymme i den redan överfulla ambulansen. Det upplevdes även som mycket 
enklare att skriva journalerna i lugn och ro på den stationära datorn hemma på ambulans-
stationen. Där finns även möjligheten att smidigt importera de uppgifter man får från SOS om 
utryckningen direkt in i ambulansjournalen. 

I ambulansen finns en bärbar EKG-utrustning som är mycket uppskattad. Då denna kan 
kommunicera trådlöst direkt med olika sjukhus kan man snabbt få expertutlåtanden från 
expertläkare och på så sätt kan rädda många liv. Utrustningen tar dock flera minuter att starta 
upp, så personalen har utvecklat rutiner att för säkerhets skull alltid sätta på och starta upp 
maskinen när de är på väg till en patient där man misstänker hjärtproblem. 

Alla ambulanser har positionering och kommunikationsutrustning så att SOS kan se vart de 
befinner sig och vilken status de har. På så sätt vet SOS till vilken ambulans de ska skicka ett 
larm. Ambulanserna saknar dock helt möjlighet att se varandra. Vill man veta vart en annan 
ambulans befinner sig är det lättast att ta kontakt med personalen i den via mobiltelefon och 
fråga vart dom är. En mycket onödig förfrågan då informationen finns tillgänglig och 
ambulansen som tillfrågas bör koncentrera sig på att köra och inte svara i telefon. 

Vid en större insats med många ambulanser inblandade är det mycket information för insats-
ledaren att hålla reda på. Vilka resurser (ambulanser, personal) som finns till förfogande, vart 
de befinner sig för tillfället, hur man kommer i kontakt med dem, hur många skadade de finns 
och så vidare. För att klara ledningsarbetet är det viktigt att ha en tydlig överblick över situa-
tionen och informationen som finns tillgänglig. Då inget av alla de IT-system som finns er-
bjuder detta har man skapat sig egna pappersblanketter där information om situationen och 
från de olika systemen kan sammanställas. 

                                                 
2 Genom att göra detta har man grovt uppskattat sparat:  
3 min á 10 vårdtagare x 10 pers x 7 dagar = 35 timmar i veckan = nästan en heltidstjänst! 
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7 Slutsatser 
En hel del teknik finns redan idag till förfogande för vård och omsorgsarbetet. Storlek och 
teknisk prestanda är oftast godtagbart. Vad som dock lämnar mer att önska är tillförlitlighet 
och prestanda i trådlösa uppkopplingar och mobiltelefonnät. 

Runt om i landet har det de senaste åren genomförts ett antal olika utvecklingsprojekt, varav 
en del beskrivits i den här rapporten. Många av projekten tenderar dock att fallera av olika 
orsaker. Denna rapport och rapportserien den ingår i avser inte djupare reda ut orsaken till 
detta. Troliga orsaker är dock: 

 I införandeprocessen misslyckas man med att motivera, utbilda och tydligt förklara 
för användarna syftet med systemet. Inom vård och omsorg kan man inte räkna med 
att teknikmognade är hög och man måste därför bygga produkter som är lätta att 
använda och gå försiktigt tillväga med införandet.  

 I arbetet med systemdesignen saknas kännedom om miljön och om det praktiska 
arbetet systemet är tänkt att stödja och de krav det 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. 

 Fel teknik väljs och utformas på så sätt att den upplevs som begränsande istället för 
underlättande och stödjande. Fördelarna med IT-stödet är otydliga och inte tillräckligt 
stora för att man helhjärtat ska ta till sig IT-stödet. 

Tekniken som väljs och utformas måste vara väl anpassad till den miljö där den ska fungera. 
Ett IT-stöd till ambulansen måste till exempel erbjuda en tydlig översikt som är lätt att 
uppfatta, vara stryktåligt och klara att en patient i ambulansen kräks över det. 

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, för användaren upplevt lättare och bättre sätt; kanske med papper eller med en annan, 
ofta en stationär, dator. 

IT-stödet måste alltså erbjuda användaren ett lättare sätt att lösa sin uppgift än på något annat 
sätt. För att göra detta måste IT-stödet vara noga designat för att stödja alla de situationer och 
miljöer det kommer att användas i samt erbjuda den funktionalitet som verkligen behövs. 
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8 Relaterade rapporter och referenser 
Den intresserade läsaren vill vi rekommendera att ta del av följande rapporter. Mycket 
information om IT i vården finns även samlad på organisationen Carelinks hemsida, 
www.carelink.se, där de flesta nationella rapporter angående pågående och avslutade projekt 
lagras. 
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