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Abstract

E-health products in the elderly care

Klara-Maria Mach

The elderly care in Sweden needs to change because
predictions states that proportion of elderly is expected
to rise with 30 % between 2010 and 2050. This means
that a quarter of the entire population in Sweden will be
at the age of 65 years or older by 2050. With this
background it is clear that the efficiency in the elderly
care is an important issue. The Swedish government has
therefore presented a report which states the goal of
Sweden being the number one in e-health by the year of
2025. This will be achieved by letting entrepreneurs
create tools to make the healthcare more efficient.
Because of that, this project will investigate how a startup
company can create a lucrative position with ehealth
products for the elderly care market. This was
done by conducting a qualitative research study based
on 31 interviews and three focus groups with
stakeholders in the elderly care. The stakeholders were
elderly people, staff and head of divisions at retirement
homes and Uppsala city officials. The study was
conducted at the e-health start-up company Cenvigo
which is located in the city of Uppsala.
From the result it is shown that it exist a difference
between how different healthcare providers implement
IT. As of today there exist a lot of different IT-systems in
the elderly care which are difficult to work with because
they are poorly build and not compliant with other
systems. The effect is that the systems are difficult to
work with and that the staff needs to document the
same data twice. Even though the reality looks like that
our findings show that people working in the elderly
care has a positive attitude towards IT solutions. But
still, as an e-health company, it will be an good idea to
make the product easy to use and compliant with other
systems because it affects how it can perform on the
market. The products also need to add value to the
elderly care by for example make the working process
more efficient. The findings show that staff put a lot of
time in surveillance which probably can be digitalized. In
order to gain a lucrative position a company also needs
to identify customer groups. Potential customers
are the elderly, the retirement homes or the
government. The elderly has shown no interest in
paying for e-health solutions themselves and they are
also skeptical to use the product though they do not
object to have them in the organizations. The
government purchase routines are highly regulated by
laws in contrast with privately driven retirement homes
which do not have as strict routines. An e-health
company therefore needs to be able to adapt to the
demands of the market.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Äldreomsorgen kan i framtiden inte bedrivas på samma sätt som den gör idag eftersom att 

andelen äldre i Sverige förväntas öka med 30 % från år 2010 till år 2050.  Det innebär att en 

fjärdedel av befolkningen år 2050 kommer vara 65 år eller äldre. Därför är effektivisering av 

äldreomsorgen en viktig fråga att belysa. Regeringen har tillsammans med Sveriges kommu-

ner och landsting i år (2016) lagt fram en vision att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen 

inom e-hälsa. Det ska ske genom att bland annat ge entreprenörer möjlighet att skapa verktyg 

för effektivisering av verksamheter. Därför har projektet undersökt hur ett nystartat e-

hälsoföretag kan skapa sig en lönsam position med innovativa IT-lösningar inom marknaden 

för hjälpmedel till äldreomsorgen. För att undersöka hur äldreomsorgen fungerar och vilka 

behov som finns har en kvalitativ studie genomförts som bygger på 31 intervjuer och tre fo-

kusgrupper med intressenter inom äldreomsorgen. Intressenterna har varit personal, brukare 

och chefer i äldreomsorgen samt tjänstemän på kommunen. Caseföretaget som studerats är 

Cenvigo, ett e-hälsoföretag beläget i Uppsala.  

Vad som kan utläsas från resultatet är att i äldreomsorgen finns det skillnader kring hur vård-

givare i olika regi implementerar IT-lösningar. Idag finns det många olika IT-system inom 

äldreomsorgen som är svåra att arbeta med för att de är dåligt uppbyggda och inte kompatibla 

med varandra. Det leder till att personalen har svårigheter med att arbeta i systemen och måste 

dokumentera samma händelser flera gånger. Trots detta är de anställda inom äldreomsorgen 

överlag positivt inställda till IT-lösningar. Ett e-hälsoföretag bör dock ändå försöka få sina 

produkter lättanvändliga och kompatibla med andra system eftersom det påverkar diffusionen 

på marknaden, vilket kan härledas till teorier om innovationens diffusion. Produkterna behö-

ver även skapa värde i verksamheten genom att till exempel effektivisera en arbetsprocess. I 

studien identifierades att personal lägger mycket tid på rutinövervakning som till exempel 

nattillsyn och att digitalisera detta arbetsmoment skulle effektivisera deras arbete. 
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För att få en lönsam position som e-hälsoföretag måste kunden identifieras. Är det brukare, 

kommun eller vårdgivare som är villig att betala för e-hälsoprodukten? Brukare är skeptiska 

till att själva använda och betala för IT-produkter men de har inga invändningar mot att IT 

används i verksamheterna. Kommuner har långa handläggningar för inköp då de styrs av La-

gen om Offentlig Upphandling, LOU.  Därför bör e-hälsoföretag undersöka om de bör rikta in 

sig istället mot privata vårdgivare som visat sig ha en kortare beslutsprocess. Men en förutbe-

stämd strategi för att få en lönsam positionering inom äldreomsorgen finns inte. E-

hälsoföretagen måste anpassa sig och lyssna på vad marknaden behöver.  
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Förord 

Arbetet är ett resultat av ett projekt utfört i en grupp om tre studenter (Katja Lundqvist, Kla-

ra-Maria Mach och Oscar Ullsten) från Entreprenörskolan på Uppsala universitet. Vi har 

olika studiebakgrunder och därmed blev arbetsfördelningen baserad på dessa. Katja ansva-

rade mer för kap. 5 och Klara-Maria för kap.6 medan Oscar hade ett extra individuellt arbete 

på sidan av. Det medför till att Oscars arbete skiljer sig från mitt och Katjas. Oscars 

 och Katjas individuella rapporter har publicerats som två separata arbeten på grund av att 

vi haft olika programtillhörighet och examinatorer. Den här rapporten är min individuella 

version av vårt gemensamma arbete. 

Det här arbetet skulle inte bli gjort om vi inte fått äran att följa företaget Cenvigo under vår 

studie. Därmed vill vi tacka alla personer som har ställt upp på intervjuer under denna stu-

die. Jag vill även speciellt tacka vår handledare Sara Lycke på Cenvigo och vår ämnesgrans-

kare Göran Lindström som båda stöttade oss genom vår studie. Ett tack vill jag även rikta till 

Håkan Kullvén och David Sköld som granskade detta arbete.   
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1. Behov av IT-lösningar inom äldrevården 

Med en åldrande befolkning väntas vårdkostnaderna i samhället öka markant, därmed behövs 

lösningar för att vård och omsorg ska bli mer effektivt. Ökningen märks inom äldreomsorgen 

idag då personalstyrkorna inte längre räcker till. Andelen äldre i befolkning kommer att ha 

ökat med 30 % från 2010 till 2050. Ökningen resulterar i att en fjärdedel av befolkning år 

2050 kommer att vara 65 år eller äldre (Ekholm & Drasko, 2012). Vård- och omsorg står när-

varande för 13 % av BNP. Scenarion från Långsiktig Efterfrågan på Välfärdsteknologis pro-

gnoser visar att äldreomsorgens kostnader kommer att öka med 70 % fram till år 2050, om 

Sverige arbetar på samma sätt som idag (Ekholm & Drasko, 2012). Sveriges barn- och äldre-

minister år 2013, beskriver att de nordiska länderna är bland de bästa i världen att åldras i men 

att Sverige dock har bland de högsta offentliga utgifterna kring äldreomsorg idag (Patmalni-

eks, 2013). Det ger en indikation på att arbetet inom äldreomsorgen och även inom hälsa-och 

sjukvård överlag måste förändras.  

 

Sverige kommer med tanke på tidigare nämnda prognoser att stå inför tre olika vägval; 1) 

alternativa finansieringsmodeller, 2) besparingar, 3) effektivisering (Ekholm, 2014), men de 

olika sätten behöver inte utesluta varandra. Det skulle leda till att sjukvården utvecklas kvali-

tetsmässigt och samtidigt reducerar sina kostnader (Wicks et al, 20l4). Det finns stor potential 

till att, som i andra branscher, med hjälp av IT-lösningar förbättra äldreomsorgen. Ofta finns 

det en strävan att använda de nyaste tekniklösningarna för att underlätta personalens arbete 

och göra arbetsprocesser mer effektiva. Sjukvårdssektorn har dock inte implementerat IT i 

samma takt som andra branscher i samhället (WHO, 2011). 

 

Inom sjukvårdssektorn benämns IT-lösningar som e-hälsa. E-hälsa innefattar allt från till ex-

empel digital journalföring till sensorer som mäter sömnen. För att sammankoppla de olika 

delarna inom e-hälsa används standarder. En förgrening inom e-hälsa benämns som välfärds-

teknologi. Första gången välfärdsteknologi nämns i vetenskapliga publikationer är 2008, och 

vid 2011 gjorde svenska regeringen en kartläggning över vilket IT-stöd som är aktuellt för 

äldreomsorgen. Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting i år lagt 

fram en vision att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen inom e-hälsa. I visionen står det att 

entreprenörer ska ha möjlighet att skapa verktyg för effektivisering av verksamheter (SKL 

och Regeringskansliet, 2016). Därför är det intressant att undersöka hur ett nystartat företag 

kan positionera sig inom äldreomsorgen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att undersöka hur ett nystartat e-hälsoföretag kan skapa sig en lönsam 

position med innovativa IT-lösningar inom marknaden för hjälpmedel till äldreomsorgen. En 

lönsam positionering genom organisk tillväxt grundar sig i en snabb diffusion på marknaden. 

Hastigheten på diffusionen påverkas av bland annat produktens egenskaper, kundens relation 

till produkten och marknadens förutsättningar.  

 

Äldreomsorgen är en politisk styrd marknad och från politikers håll strävas det efter en effek-

tivare arbetsprocess inom äldreomsorgen. En lönsam position skulle därför kunna skapas ge-

nom att leverera IT-lösningar som effektiviserar den dagliga verksamheten inom äldreomsor-

gen. 

 

I projektet utförs en studie på ett nystartat e-hälsoföretag som försöker etablera sig i äldreom-

sorgen. Företaget som studeras är Cenvigo vars affärsidé är att skapa värdefulla verktyg för 

verksamheter inom äldreomsorgen. Idag har företaget tre produkter: Panda (parkinsonapp), 

Kanopy (sängsensorer) och CenPad (plattform som samlar välfärdstjänster), som studien 

kommer baseras på.  

 

Frågorna som ligger till grund för undersökningen är följande; 

 Hur kan nystartade e-hälsoföretag positionera sig på ett lönsamt sätt i äldreomsorgen? 

o Vilka potentiella kundgrupper finns det för e-hälsoprodukter inom äldreomsor-

gen? 

o Hur adopteras e-hälsoprodukter inom äldreomsorgen?  

 Hur påverkar e-hälsoprodukter resursanvändningen i verksamheterna inom äldreom-

sorgen? 

o Vilka e-hälsoprodukter skulle vara intressanta och värdeskapande för äldreom-

sorgen? 

o Hur förhåller sig personal och brukare till användningen av IT-lösningar? 

 Vilka tekniska faktorer påverkar implementation av e-hälsoprodukter? 

o Hur ska IT-lösningar utformas för de olika aktörerna inom äldreomsorgen? 

o Hur kan e-hälsoprodukter vara kompatibla till olika IT-system? 
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1.1.1  Avgränsningar 

Uppsala tätort valdes som en geografisk avgränsning för intervjuer och fokusgrupper då case-

företaget är stationerade i området med ett redan etablerat kontaktnät.  

Projektgruppen har valt att avgränsa studien till omvårdnads-och demensboenden, hemvård 

och trygghetsboenden för att undersöka behovet av IT-lösningar för både brukare och perso-

nal. Vårdgivarna som undersöks är från privat respektive kommunal regi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       9  
   

2. Faktorer som påverkar utvecklingen, implementationen 

och adoptionen av e-hälsoprodukter i äldreomsorgen  

Utveckling och implementation av e-hälsoprodukter påverakas av flera olika faktorer. De kan 

delas in i mikronivå (företagsmiljö), mesonivå (branschmiljö), och makronivå (samhällsmiljö) 

(Lekvall & Wahlbin , 2001).  Se figur 1 för en översikt på vilka faktorer som påverkar. 

 

På mikronivå är resursbas en faktor som kan påverka implementering av IT-lösningar för ny-

startade företag. En implementation inom vård-och omsorg behöver mänskliga och finansiella 

resurser. Mänskliga resurser innebär bland annat personer som utvecklar välfärdsteknologier 

och personer som utbildar personal på boenden inom användandet av IT-lösningar. Problem 

som kan uppstå för nystartade företag är om de inte har tillräcklig kapacitet för att utveckla 

och utbilda samtidigt eller om de finansiella resurserna tar slut innan ett projekt levereras. De 

finansiella resurserna kan även vara begränsade från början vilket gör att nya företag inte har 

möjlighet att involvera sig i längre projekt. 

 

 En annan faktor som påverkar är beslutsvägarna inom organisationer. De olika regierna styrs 

olika vilket beror på variationen i beslutkedjan. Inom privat regi är beslutsvägarna korta me-

dan inom kommunal regi involveras många parter vid ett beslut. Allt detta påverkar hur 

snabbt en innovation kan diffundera i respektive regi.  

 

Konkurrenter och kunder är faktorer inom branschnivån som influerar hur väl implemente-

ringen av IT-lösningar kommer att ske inom äldreomsorgen. Då e-hälsa inom äldreomsorgen 

är relativt nytt finns det få konkurrenter, dock kan det innebära en långsam produktutveckling. 

Många konkurrenter tvingar varandra att utveckla sina produkter för att vinna marknadsande-

lar.  

 

 Kund i form av privata aktörer, brukare, kommuner eller landsting, är en faktor som styr eta-

bleringen av aktörer. Det kan liknas med kundernas förhandling enligt Porters femkraftsmo-

dell. Kunderna kommer därmed avgöra antal aktörer på marknaden och storleken på dessa, 

vilket kan vara ett hårt slag mot småföretagare (Lekvall & Wahlbin , 2001). En annan kund-

aspekt som påverkar branschen, och adoptionen av IT-tjänster, är kundernas IT-användande 

och krav. Problemet många organisationer har är att de inte lyssnar på kundbehovet  utan ut-

går från sina egna behov. 
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Äldreomsorgen är idag främst skattefinansierad och politiskt styrt. Det betyder att oavsett om 

boenden tillhör privat eller offentlig regi styrs de av beslut på kommunal nivå.  

Besluten från kommunen berör ekonomiska bidrag, biståndshandläggningar, inköp av IT-

system och krav på dokumentationssystem. Förutom kommunens inflytande finns även en 

påverkan av anhöriga . Anhöriga kontaktar ofta kommunens kontaktperson med klagomål 

kring aspekter som media lyfter fram. Dock vet anhöriga inte alltid om det skett liknande 

händelser på boendet där deras närstående bor (Årsrapport 2014). 

Det är många lagar som reglerar äldreomsorgen; Socialtjänstlag (2001:453), Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (1993:387), Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 

och Lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet (2003:192). 

En central del i e-hälsa är standarder. Runt om i världen diskuteras det hur e-hälsoprodukter 

kan bli kompatibla med varandra (ITU-T Technology Watch, 2012 ). I dag finns det flera 

standarder som försöker etablera sig och det finns olika initiativ av globala och mindre aktörer 

att skapa standarder. Sverige har tagit fram en e-hälsoplattform som tredjepartsutvecklare kan 

utveckla mot (Ehälsomyndigheten, 2014 ). En tredjepartutvecklare är någon som utvecklar 

funktionalitet som är kompatibelt med ett redan existerande system. Det gör att en tredje-

partsutvecklare måste förhålla sig till vilka standarder den väljer att följa.   

Olika kommuner har sina egna system med standarder, men de olika standarderna behöver 

inte alls vara kompatibla med varandra. Vilka standarder som efterföljs av tredjepartsutveck-

larna kommer påverka vilka marknader som går att nå. 
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Figur 1 - översikt över faktorer som påverkar implementering och utvecklingen av e-

hälsoprodukter inom äldreomsorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       12  
   

3. E-hälsoföretaget Cenvigo 

Företaget grundades 2005 men startade sin verksamhet år 2014. Det gör att Cenvigo kan pla-

ceras i kategorin nystartade företag.  

 

Företaget är lokaliserat i Uppsala men utför projekt i hela Sverige. Trots att Cenvigo är ett 

litet företag har de erfarna entreprenörer i ryggen, då företaget tillhör koncernen Bolleberget, 

se figur 2. Koncernen ägs av två personer, Per Mattson och Sven Wounder, med mångårig 

erfarenhet av företagande och det är dessa som står för all finansiering i dag. Resterande ande-

lar i bolaget är tilldelade till de tre anställda på företaget: Sara Lycke, Tomas Berglund och 

Johan Schedin.  

 
Figur 2 - Bollebergetkoncernen 

 

 

Att företaget inte är väletablerat, i den mening att den inte tidigare har haft någon omsättning, 

kan skapa problem när de ska ta sig in på marknaden. I dag finns det små aktörer med inrikt-

ningen mot e-hälsa men det finns även väletablerade företag i närliggande branscher som är 

viktiga att uppmärksamma. I framtiden kommer flera aktörer slå sig in och därmed kommer 

Cenvigo behöva en bra strategi för sin differentiering.  

 

Äldreomsorgen är en speciell marknad som inte är känd för snabb diffusion av ny teknik. 

Cenvigo är därför i behov av att få en bättre insyn kring hur implementering av ny teknik ser 

ut inom äldreomsorgen men även vilka behov som finns. De måste ha i åtanke att de är ett 

nystartat företag och att till exempel samarbeten med etablerade företag skulle kunna gynna 

deras utveckling.  
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3.1 Cenvigos produktutbud 

Idag har Cenvigo tre produkter; Panda; Kanopy och CenPad. Produkterna är i olika utveck-

lingsfaser och är tillämpade för olika syften. Idén med produkterna är att utvinna värdefull 

information och kunskap i form av trender samt mönster. Informationen ska därefter ligga till 

grund för bättre patientbehandlingar.  Produkterna har inte patenterats och bolaget har inga 

andra immateriella skydd. Den främsta anledningen till varför Cenvigo avvaktar med att an-

söka är att de vill vänta tills produkterna är färdigutvecklade, säkerställa att produkterna har 

tillräcklig teknisk höjd men även att ansökningar är dyra. Det som har diskuterats på företaget 

är främst certifieringar, till exempel CE märkning inom medical device klassning, MDC, som 

Cenvigo strävar mot idag. Främst för att sjukhus och landsting kräver det för utrustning inom 

vården. Kommunen har inte dessa krav på certifiering när det gäller pilotprojekt. 

 

Produkten Panda är ett digitalt verktyg som är anpassat för Parkinsonpatienter. Panda samlar 

data kring en persons finmotorik som utnyttjas vid kartläggningen av patientens behandlings-

plan. Informationen från Panda kan visualiseras för en patient och dennes läkare, båda kan 

därmed följa upp eventuella symptom. Det är från denna produkt Cenvigo började utveckla 

konceptet kring att kvalitetssäkra välfärdsteknologier. På sikt är tanken att läkemedelsbolag 

kan använda Panda som ett marknadsföringsverktyg mot patienter för att sprida snabb infor-

mation. 

 

Kanopy är en produkt i prototypstadiet. Prototypen innehåller sensorer och placeras under 

sängens fyra ben. Sensorerna kan mäta sömnkvalité och ska på sikt mäta användarens vikt. 

Den först versionen av Kanopy ska lanseras på den offentliga marknaden i Sverige. Idag tes-

tas prototypen i olika pilotprojekt på äldreboenden runt om i Sverige. Informationen som ut-

vinns från sängsensorerna visualiseras i en app. 

 

CenPad är en plattform under utveckling som ska kunna visualisera sammanställd data från 

välfärdsteknologitjänster . Tanken är att olika appar ska kopplas upp mot CenPad för att få en 

god överblick över den data som apparna samlar in och visualisera trender. Plattformen är 

tänkt för två aspekter 1) för vårdpersonal och 2) för brukare. CenPad ska även underlätta för 

vårdpersonalens arbete genom att digitalisera vissa delar i arbetsprocessen för att personalen 

ska kunna spendera mer tid med brukarna. CenPads för brukare ska innehålla enkla varianter 

av appar.  



       14  
   

4. Brukarens situation i äldreomsorgen 

Ekholm (2012) skriver i sin rapport att äldreomsorgen har ett ålderdomligt arbetssätt. Ett ex-

empel är att de fortfarande skickar ut kallelser eller röntgen- och labbremisser i pappersform. 

Vidare nämner han att framtidens äldreomsorg redan finns idag men i små doser, den är dock 

ojämnt fördelad. Vården kommer att förändras likt förändringarna som har skett inom bank- 

och telekombranschen där stora delar har digitaliserats (Ekholm, 2012).  Förändringar inom 

äldreomsorgen kan leda till effektivare användning av bland annat ekonomiska resurser. Att 

äldreomsorgen måste effektiviseras låter negativt i mångas öron då många tror att kvalitén blir 

sämre. Brukare kan bli oroliga och tänker att personalen måste arbeta hårdare eller att perso-

nal försvinner om äldreomsorgen effektiviseras (Patmalnieks, 2013).   

 

För att brukaren ska känna sig mer bekväm med välfärdsteknik har Finland låtit brukare vara 

med och påverka utvecklingen av ny välfärdsteknik. De införde en lag i juli 2013 som ska ge 

invånarna bättre möjligheter till att delta i utvecklingen av service. Däremot kan de äldre för 

lite om informationsteknologin och det kan vara svårt för dem att använda en teknik som de 

inte gjort tidigare. Om någon inte känner sig bekväm med tekniken vill personen inte använda 

den. Därför gäller det att brukarna ser nyttan i tekniken för att acceptera och adoptera den. 

Om en ny teknik utvecklas som är användarvänlig, baserad på brukarnas åsikter, känslor och 

behov kommer det inte bli ett lika stort motstånd. (Patmalnieks, 2013).  

I Danmark visar en studie att lyftrobotarna i äldreomsorgen möjliggjorde bättre kommunika-

tion, då det var en personal som kunde sköta lyftet och samtidigt prata med brukaren istället 

för att prata med den andra i personalen. Danmark har även testat robotar som hjälper till med 

matning vilket fick stor kritik från allmänheten i början. Det visade sig dock att brukarna var 

mycket nöjda med robotarna för att de kunde äta i sin egen takt (Patmalnieks, 2013). 

 

Brukare påverkas till exempel av implementering av IT-lösningar genom att deras personliga 

data kan bli tillgänglig för fler parter. Därför måste det beslutas om vilken aktör som ska ha 

tillgång till vilken information och hur den ska ha tillgång. Den tekniska lösningen måste 

även vara implementerad på ett sådant vis att beslutet efterföljs. Det kan ändå uppstå etiskt 

dilemma när flera parter behandlar och sparar information om brukare.  Det går att lägga an-

svaret på brukaren genom att den godkänner eller nekar till att dela med sig av informationen. 

Men det kan vara problematiskt att veta om brukaren faktiskt gör ett medvetet val när den 

godkänner att dela information. Det beror främst på att många brukare har demens och därför 
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har svårt att ta sådana beslut själv. I Sverige finns det runt 150 000 personer med demens år 

2010 (Socialstyrelsen, 2010). Därför är det en viktig aspekt att belysa. 

4.1 Vårdkedjan inom äldreomsorgen i Uppsala 

I Uppsala finns det olika boendeformer för de personer som är äldre och i behov av hjälp. 

Boendeformerna finns som både privata och kommunala.  

 

En vårdkedja är ett flöde av olika boenden som de äldre kan välja mellan med en viss be-

gränsning.  I vårdkedjan finns det olika typer av boenden som varierar beroende på personens 

ålder och hur mycket hjälp personen behöver, se figur 3. Vart den äldre ska bo och vilket typ 

av stöd personen får bestäms av en biståndshandläggare. En biståndshandläggare är anställd 

på kommunen inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionshindrade. (Fröjdlund-

Göransson , 2009). Nedan presenteras de olika boendena och informationen är hämtad från 

Uppsala kommuns hemsida (https://www.uppsala.se, 2016).  

 

En person kan välja att bo kvar hemma men då måste bostaden anpassas. För att anpassa sin 

bostad kan man söka om ett bostadsanpassningsbidrag. Bidrag kan fås för anpassningar både 

inomhus och utomhus.  

 

Ett seniorboende har bostäder med hög tillgänglighet. Det ska vara lätt att ta sig fram i bosta-

den även med hjälpmedel som till exempel en rullator. En del seniorboenden har gemensam-

hetslokaler och erbjuder viss service. Det behövs inte något beslut från en biståndshandlägga-

re utan personer över 55 år får flytta in. 

 

Trygghetsbostäder är bostäder som är anpassade till äldre människor som av olika anledning-

ar inte längre känner sig trygga i en vanlig bostad. Trygghetsboenden har en värd som ansva-

rar för att hålla kontakten med de äldre i huset och skapa gemenskap. Det krävs inget beslut 

från en biståndshandläggare utan personer över 69 år får flytta in.  

 

 

 

 

 

https://www.uppsala.se/
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Ett vård- och omsorgsboende är ett boende för människor över 65 år som har ett behov av 

vård och omsorg. Boendet erbjuder stöd dygnet runt. När en person inte längre kan bo kvar 

hemma kan personen ansöka om en plats på ett vård- och omsorgsboende. Det finns möjlighet 

för ens partner att flytta med till boendet trots att de har olika omvårdnadsbehov. Många bo-

endeplatser på ett vård- och omsorgsboende riktar sig till personer med stora fysiska vårdbe-

hov och vissa har även avdelningar för personer med demenssjukdom. Ansökning om en plats 

på ett vård- och omsorgsboende i kommunen sker via en biståndshandläggare.  

 

 

 

Figur 3 - Vårdkedjan i Uppsala 
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5. E-hälsa i äldreomsorgen 

Begreppet e-hälsa är relativt nytt och de första vetenskapliga artiklarna i ämnet publicerades 

år 2000. Att kortfattat beskriva begreppet e-hälsa är svårt då begreppet är väldigt brett. Det 

kan ses som användningen av digitala verktyg och ett digitalt utbyte av patientdata för att 

uppnå god hälsa (https://www.ne.se, 2016).  Det största problemet med datalagring är om en 

persons integritet ska skyddas och vem som ska ha åtkomst till vilken information (ITU-T 

Technology Watch, 2012 ). Exempel på välfärdsteknologi som utvecklats och används inom 

e-hälsa idag i Sverige är digitala trygghetslarm, positioneringslarm och elektroniskt stöd för 

att påminna om medicinering (https://www.ne.se, 2016).   

5.1 Brukarens uppkopplade rum 

Det är allmänt accepterat i IT-branschen att i framtiden kommer många föremål vara upp-

kopplade mot nätverk och genom det kommunicera direkt med varandra. Den här tekniska 

utvecklingen skulle även kunna appliceras i äldreomsorgen. I äldreomsorgen finns arbetsupp-

gifter som består av dokumentation och planering men även omvårdnad samt tillsyn. Potenti-

ellt skulle tillsyn kunna lösas automatisk med föremål som kan kommunicera med varandra 

och larma vid en händelse som behöver assistans av personal. Det finns många namn för fe-

nomenet, föremål som kan kommunicera med varandra, och ett är smarta hem.  I praktiken 

innebär ett smart hem att olika sensorer används och tillsammans bildar ett nätverk, wireless 

sensor network WSN. I WSN strukturen finnas det flera olika sensorer som är sammankopp-

lade till en gateway, de kommunicerar med internet.  Cenvigo är för närvande med i ett pro-

jekt som handlar om smarta hem på äldreboenden i Skellefteå (Acreo, 2016) (Cenvigo, 2016).  

Cenvigos roll är att undersöka hur en tredjepartsutvecklare kan koppla in sina produkter i ett 

smart hem. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut på ett äldreboende är att det finns en 

gateway i brukarens rum. Till en gateway skulle Cenvigo kunna koppla olika e-

hälsoprodukter men även andra produkter. Ett exempel är att koppla både Kanopy och en 

larmmatta till den. Då skulle datan kunna jämföras och lättare identifiera om det är en kudde 

som har ramlat ner på mattan eller om brukaren fallit. Men för att enkelt kunna koppla in oli-

ka produkter behövs en standard som tredjepartsutvecklare kan följa.  

 

 

 

https://www.ne.se/
https://www.ne.se/
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5.2 Kompatibilitet mellan olika IT-system 

Standarder för e-hälsa är något som eftersöks globalt. Anledningen är att kompabilitetens 

problem är något som endast kan lösas med standarder. Standardiseringar är inte mjuk- eller 

hårdvara utan ritningar som utvecklare måste förhålla sig till. De fungerar som en representa-

tion av instruktioner för till exempel vilket format som ska användas. Om produkter utvecklas 

mot standarder kommer de kunna vara kompatibla med varandra (ITU-T Technology 

Watch,2012 ).  Länder som följer internationella standarder kommer enligt WHO (2011) ha 

en snabbare utveckling inom e-hälsa än de som inte gör det. Anledningen till varför adoptio-

nen av elektronisk betalning i banksektorn har gått snabbt är att det har funnits ett internatio-

nellt perspektiv med samarbeten. Det finns ingen anledning till varför inte e-hälsa skulle kun-

na göra samma utveckling (WHO,2011). Däremot kan det vara mer komplicerat i hälsobran-

schen eftersom det redan finns stora existerande system (ITU-TTechnology Watch, 2012 ). 

Stora gamla IT-system brukar benämnas legacy system. Ett legacy system karakteriseras av 

att det är byggt som en stor enhet vilket leder till att det inte går att modifiera eller uppgradera 

utan att det medför stora kostnader (http://www.dictionary.com/legact-system, 2016) 

 

Danmarks IT-system för hälsa rankas som ett av de bästa i världen trots att deras e-

hälsosystem fortfarande är fragmenterat (Kierkegaard,2013).  För att förbättra e-hälsa presen-

terade Danmark, i augusti 2012, en strategiskplan för telemedicine där de beslutat att använda 

sig av de internationalla Continua Design Guidelines, CDG, för att kunna bygga upp infra-

stukturen runt e-hälsa (EU, 2012) (Wicklund, 2012) (Kierkegaard, 2013). CDG har även dis-

kuteras i projektet som Cenvigo är delaktig i med Swedish ICT och Acreo. CDG  är skapade 

av  Personal Connected Health Alliance som är en medlemsorganisation formad av Continua, 

mHealth Summit och HIMSS.  Guidelines aspirerar på att skapa ett kompabelt end-to-end 

system där e-hälsoprodukter enkelt ska kunna kopplas in. Det finns idag produkter som är 

Continua certifierade. Ett litet forskningprojekt undersökte hur svårt det är att följa Continua 

Guidelines. Deras slutsats var att det tog ungefär en månad för vana att programmerare att 

anpassa en applikation efter Continua Guidelines. Dock behövdes det i deras undersökning en 

konfigurering av operativsystemet för att följa guidelinsen. ( Frohner, 2012) 

 

 

 

http://www.dictionary.com/legact-system
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5.3 Nationella e-hälsosatsningar   

Idag finns det en stor efterfrågan på hälsorelaterad information och internet är på frammarsch 

som en central källa för informationen. Det har visat sig att mellan 54-79 % av internetanvän-

darna använder internet till att söka hälsoinformation. På grund av detta började nationella 

hälsomyndigheter arbeta med e-hälsotjänster (Andreassen et al. 2007) 

 

År 2013 hade svenska regeringen stöttat e-hälsoutvecklingen i flertal kommuner under fyra 

år. Kommunerna har bland annat ökat antal e-tjänster i socialtjänsten, ökat andelen digitala 

trygghetslarm och implementerat fler IT-lösningar för personal. Ett exempel på utvecklings-

projekt är när e-hemvård infördes i Västerås det benämndes Nattfrid. Där erbjöds brukarna 

nattillsyn via kamera istället för tillsyn av personalen (Patmalnieks, 2013).  

 

År 2014 inrättades eHälsomyndigheten i Sverige. Myndigheten har i uppgift att ansvara för 

IT-lösningar och register som öppenvårdsapotek samt vårdgivare behöver tillgång till för att 

ha en kostnadseffektiv läkemedelshantering. Förutom det ska myndigheten samordna reger-

ingens satsningar på e-hälsa och följa hur e-hälsoområdet utvecklas (https://www.ne.se, 

2016). 

5.3.1 Hälsa för mig 

eHälsomyndigheten har varit drivande i skapandet av Hälsa för mig som är ett personligt häl-

sokonto. Tanken är att kontot samlar hälsorelaterad information för att ge en överblick och ge 

individen möjlighet att dela information om sig själv. Information om invånarens mätvärden, 

läkarbesök och mediciner ska hämtas från samma ställe för att förenkla åtkomst både för indi-

viden själv men även för de invånaren väljer att dela värdena med.   

 

Under våren 2016 förväntas Hälsa för mig öppna upp sin testmiljö för att tredjepartssutveck-

lare ska kunna koppla upp sig mot invånarens “Hälsa för mig”-konto. (ehälsomyndigheten, 

2014) 

 

 

 

 

https://www.ne.se/
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5.3.2 Health Innovation Platform, HIP 

Health Innovation Platform, HIP, är en plattform som drivs av KI Holding inom ramen för 

det VINNOVA-finansierade projektet Mina Vårdflöden. Syftet med HIP är att skapa e-

hälsotjänster för invånare genom att möjliggöra för tredjepartsutvecklare att utveckla innova-

tiva lösningar. Det gör HIP genom att erbjuda bland annat Application Programming Interfa-

ces, API, som utvecklare kan programmera mot. APIerna säkerhetställer de juridiska krav 

som finns relaterat till patientdata (HIP, 2016). 
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6. Teoretiska modeller för en positionering inom äldreom-

sorgen 

En lönsam positionering kräver god strategi kring bland annat produktutveckling och/eller 

marknadsföring, i ett tidigt skede. Det för att få en snabb diffusion på en marknad och därmed 

en ökning av intäkter. Samtidigt är det svårt att bestämma vilken strategi som lämpar sig bäst 

för ett specifikt företag. Lönsamheten beror på hur aktiviteter och aspekter är anpassade till 

målmarknaden samt potentiella kundgrupper. Problemet för nystartade företag är att de ofta 

inte har resurserna till att antingen planera eller utföra aktiviteterna ordentligt. Därmed kan 

diffusionstiden bli utdragen och ingen lönsamhet uppnås eller att den fördröjs (Lorrange, 

1996). Därför är det viktigt för e-hälsoföretagen att studera sin innovations betydelse, definie-

ra vem som är kunden och undersöka möjligheterna för diffusion på marknaden. Företagen 

behöver även ta hänsyn till att utvecklingen av produkter inte är enkelt och kräver mycket 

anpassning till externa faktorer. 

6.1 Innovationens betydelse  

Innovationer karakteriseras av, hämtat från Rogers (2010);  

Relativ fördel som beskriver att om en innovation har fler fördelar än en gammal kommer den 

adopteras snabbare. 

 

Kompatibilitet är en faktor som påverkas av hur väl innovationen stämmer överrens med po-

tentiella kundgruppens värderingar och erfarenheter.  

 

Komplexitet baseras på hur lätt innovationen går att förstå och använda. Ju mer lätt användlig 

innovationen är desto snabbare kommer den att adopteras av potentiell användargrupp.  

 

Testbarhet grundar sig i användarnas möjlighet att pröva innovationen innan köpet.  

 

Synlighet, om innovationen kan visualiseras kommer den snabbare kunna spridas. En innova-

tion kan då även kategoriseras som en statussymbol.  

 

Faktorerna är avgörande för spridningen och fallerar någon av dessa tar innovationen längre 

tid att adoptera. Spridningen påverkas även av innovationstypen. Tekniska innovationer har 

en tendens att accepteras långsammare, då de anses mer som främmande. Den tekniska 

innovationen har möjlighet att öka sin diffusion om den är kompatibel med tidigare system 

(Rogers, 2010). 
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6.2 En värdeskapande hälsa och sjukvård  

Det är svårt att definiera värde i vård- och omsorg. Porter(2010) definierar värde enligt hur 

god vård som kan levereras per spenderad krona. Definitionen kan relateras till vårdens effek-

tivitet.  Om äldreomsorgen blir mer effektiv kommer mindre pengar spenderas för att uppnå 

samma nivå av omsorg och att effektivisera samt skapa en ekonomisk hållbarhet inom vård- 

och omsorgen kommer hela samhället dra nytta utav. Det bör dock tas i beaktning att värde 

inte är lika med kostnadsreduktion (Porter, 2010).  

 

I dag har organisationer, inom hälsa och sjukvård, svårt att mäta värdet och därför misslyckas 

många vårdgivare med det. Vårdgivare tenderar att mäta aspekter som är enkla att mäta istäl-

let för att undersöka vad som egentligen är viktigt för ett värdeskapande. Ett exempel är när 

fokus i vården ligger på antalet behandlade patienter eller brukare istället för bra vård. Värde 

bör istället alltid definieras med hur väl en vårdtagarens behov uppfylls och hur välfungeran-

de vårdsystem är (Porter, 2010). Porter (2010) beskriver att den rätta enheten för att mäta vär-

de bör omfatta alla insatser under en brukares tid på ett boende och hur väl de mött brukarens 

behov.  Den totala kostnaden över en patients eller brukares hela vårdcykel borde vägas mot 

resultatet av vården (Porter, 2010).  

6.3 Innovationens användargrupper 

Diffusionsmodellen används för att förstå vilka användarkategorier som adopterar innovation 

och under vilken tidsfas. Det är främst fem användarkategorier som undersöks. Kategorierna 

baseras på användarnas adoption av teknik och under vilket tidsspann adoptionen sker, se 

figur 4 (Rogers, 1995).  

 

Användarkategorierna kännetecknas enligt följande, taget från Rogers (1995): 

Innovators, är den första kategorin som tar åt sig ny teknik. Gruppen accepterar hög osäkerhet 

och komplexitet i innovationen. De söker aktivt efter ny teknik för teknikens skull. Då de har 

mycket finansiella resurser och kan därmed ha råd med eventuella förluster. De bidrar med 

nya idéer till innovationsutvecklingen och har en viktig roll för innovationsspridningen  

  

Early adopters, de söker också aktivt efter ny teknik men för nyttans skull. Kategorin är ut-

märkt missionär för ny teknik då senare användarkategorier ser early adopters som förebild 

när det gäller adoption av innovationer  
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Early majority, de tar till sig ny teknik precis innan den stora massan. Kategorin är försiktig 

och accepterar nya innovationer enbart om de har tillgång till tydliga referensramar. Gruppen 

interagerar frekvent med omgivningen för att hitta dessa referensramar. 

 

Late majority, användargruppen är skeptiska till ny innovation och tar åt sig den enbart när de 

känner en press från omgivningen. De har inte stora finansiella tillgångar vilket gör kategorin 

priskänslig. Därmed investerar användargruppen i innovationen när den är i princip felfri. 

  

Laggards, den sista kategorin, väntar med innovationen tills de känner sig tvungna. De base-

rar sitt beslut på tidigare erfarenheter än från omgivningens påtryckningar. Gruppen är skep-

tisk till innovationer och tar åt sig de om det är säkra att innovationerna inte kommer miss-

lyckas. 

 

Chasm, en försäljningsdip som sker när företag inte kan uppnå kraven från early majority 

eller att marknaden inte är redo. Anledningar kan även vara att tekniken är för komplex, dyr 

eller osäker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Diffusionsmodellen, tagen ur Schilling (2013) 

 

 

Inom äldreomsorgen kan användarkategorierna se annorlunda ut då det troligen tar längre tid 

att implementera, därmed adoptera, nya innovationer. Förutom detta är det svårt att finna in-

novators då inte många skulle acceptera en osäkerhet och hög komplexitet inom äldreomsor-

gen. Samtidigt förekommer det att slutanvändarna brukar vara innovators men i äldreomsor-

gen är slutanvändarna främst brukare, som tillhör laggards. Därmed har en äldreomsorgen 

större andel laggards och mindre andel innovators samt early adopters än vad Rogers visar 

upp i sin modell. 
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6.4 Hur innovation adopteras 

En diffusion är en process som beskriver hur väl en innovation kommuniceras ut i kanaler till 

specifika samhällsgrupper under en tid. Hur snabbt en innovation accepteras beror på indivi-

dens kunskap och tiden det tar att övertala personen att använda den, se figur 5.  

De finns fyra faktorer som finns i alla processer och bör därmed ha de i åtanke vid  nyetable-

ringar; 

 

Innovation, kan vara något nytt och som påverkar samhället. Samtidigt behöver det inte alltid 

vara ny kunskap till samhället utan kan uppfattas som något nytt av en specifik individ. 

 

Kommunikation, den centralen delen för adoption. Idén är att kommunicera ut sitt budskap 

kring innovationen och även nya idéer till rätt grupp. För att nå rätt användargrupp och få 

spridning behövs rätt information samt kommunikationskälla. Det kan ske via massmedia 

eller tvåvägskommunikation. Vad som är det bästa alternativet beror på innovationen och 

målgruppen.  

 

Samhällsgrupper, kan även ses som målgrupper för användningen av innovationen.  Personer 

kan kategoriseras enligt diffusionsmodellen, se figur 4, ju tidigare användarkategorier kom-

mer i kontakt med innovation desto snabbare sprids den. 

 

Tiden, speglar perioden från att en individ har hört talas om en innovation till att den accepte-

ras. Däremot kan även en individ välja att inte acceptera innovationen utan avvisa den eller 

välja att acceptera den väldigt sent. De främsta orsakerna för individens fördröjning eller av-

visning beror på att individen inte är nöjd med innovationen eller att lanseringens tidpunkt är 

fel. Problemet vid sen acceptans av innovation är att nyare innovationer kommer ikapp och 

många startups tvingas börja om (Roger, 1995). 
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Figur 5 - Innovationens diffusion med olika acceptanstider, tagen ur Roger (1995) 

 

 

Det finns skillnader hur adoption av ny teknik kan ske inom äldresomsorgen. Om organisatio-

ner tvingar människor använda teknologier spelar deras attityder ,som individ, inte stor roll i 

början. Däremot är attityder väldigt viktiga att ta hänsyn till om individer självmant adopterar 

välfärdstjänster. Forskarna Hung & Yen (2010) utförde en studie i Taiwan där de undersökte 

hur villiga grupper själva var att använda välfärdstjänster. Utfallet blev att det finns signifi-

kanta aspekter kring hur användarna förhåller sig till användningen av välfärdstjänster; upp-

fattad användarvänlighet, uppfattad användbarhet, attityd och benägenhet till beteendeanpass-

ning (Hung & Yen, 2010). Däremot förekommer det problem vid implementering av välfärds-

teknologi. Samhället reagerar först negativt då många anser att IT drar ner på personal och 

försämrar livskvalitén för de äldre. Ett exempel på projekt som fick stor kritik i Sverige är 

Nattfrid. Projektet gick ut på att kameror ersatta den personliga nattillsynen. Samtidigt ansåg 

brukarna att kamera gav en större trygghet än om det skulle vara människor i hemmet på nat-

ten (Patmalnieks, 2013). 

6.5 Porters femkraftsmodell 

Porters femkraftsmodell, PFF, är en modell som används för att analysera den externa omgiv-

ningens påverkan på företag inom en bransch, modellen visas i figur 6. Vid användning av 

modellen kan alla eller vissa av krafterna utnyttjas och resultatet kan ligga till grund för en ny 

affärsstrategi. För att få en lönsam positionering i äldreomsorgen måste nyetablerade företag 

undersöka vilka barriärer som kan förekomma och skapa en bra affärsstrategi. Idag är det få e-

hälsoföretag på marknaden, vilket gör att konkurrensen inte är hård. Däremot öppnar det istäl-

let för att nya företag ska penetrera marknaden och ta andelar. Samtidigt får företagen inte 

glömma bort etablerade företag som kan komma in på marknaden med substituerade produk-

ter, vilket är svårt att förutse.  
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Därför kommer kunden vara den avgörande faktorn över vilka som kommer kunna penetrera 

marknaden. Är inte kunden intresserad av en innovation kommer e-hälsoföretaget aldrig att 

lyckas med sin implementering.  De e-hälsoföretag som kommer lyckas är de med mest resur-

ser och en stor differentiering.  

 

PFF undersöker och identifierar ett företags attraktivitet samt möjligheter och hot med hjälp 

av fem krafter, taget från (Rogers, 2016); 

1) Konkurrens av befintliga aktörer, olika faktorer spelar in när konkurrenter ska jämföras i 

en bransch. Storleken på marknaden och konkurrenternas spelar stor roll. Den faktorn avgör 

även hur konkurrensutsatt branschen är. Ju större och fler konkurrent det finna desto svårare 

blir det att tävla mot dem. För att motverka detta hinder måste ett företag differentiera sig på 

marknaden.  

2) Hot från nya aktörer, kraften beror på två aspekter; sannolikheten att attrahera nya aktörer 

och barriären för marknadspenetration. Barriären beror i sin tur på om det finns till exempel 

höga startkostnader eller om marknaden har stark varumärkeslojalitet. Vissa marknader kan 

vara attraktiva men kan ha många krav eller vara svåra att ta marknadsandelar på. 

3) Leverantörernas förhandling, att lita på leverantörer kan vara svårt i utsatta lägen. Företag 

kan ha en eller flertal leverantörer inom samma bransch. Problem uppstår dock om det finns 

fåtal leverantörer inom samma segment vilket medför att företagen har ett litet utbud. Det 

leder till att leverantörerna har makten om företagens förhandlingsposition. 

4) Kundernas förhandling, är marknaden liten med få kunder måste förtagen förlita sig på 

sina relationer till dessa, och tvärtom. Kunderna har därmed makt över företagens förhand-

lingsposition, och motsatt. 

5) Hot från substitut, produkter eller tjänster som inte är konkurrenter men uppfyller samma 

kundbehov, är ett hot. Substituten påverkas av själva branschen som i sin tur påverkar mark-

nadens aktörers prissättning för sina produkter. Det i sin helhet påverkar hela marknaden. 
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Figur 6- Porter’s five-force mode, inspirerad av (Schilling, 2013) 

 

6.6 Arbetssätt runt utvecklingen av IT-system och dess inverkan på 

systemen. 

Att utveckla ett IT-system är komplext och det existerar olika teorier över vilka arbetssätt som 

bör användas för att systemet ska uppfylla målsättningen. För att resultatet ska bli det önsk-

värda krävs både att kraven är tydliga men även att de implementeras på ett korrekt sätt. Hur 

funktionella e-hälsolösningar är påverkas därmed av hur de har utvecklats. Det gäller både e-

hälsosystem men även enskilda e-hälsoprodukter. Inom mjukvaruutveckling existerar olika 

arbetsmodeller kring utvecklingen till exempel agilt eller arbeta enligt vattenfallsmodellen. 

För stora systemutvecklingsprojekt är det bra att ta de bästa delarna från de olika metoderna 

(Ian Sommerville, 1996). Inom IT-branschen finns för tillfället många åsikter om att mjukva-

ruutvecklingar bör ske agilt och att vattenfallsmodellen är förlegad.  

6.6.1 Vattenfallsmodellen som arbetsmetod 

Vattenfallsmodellen är ett arbetsätt baserat på ett sekventiell arbete där en projektfas övergår 

till en annan. Modellen bygger på att göra helt klart ett steg innan nästa påbörjas, och allt do-

kumenteras grundligt.  I praktiken överlappas efterföljande steg och en begränsad feedback 

kan ges mellan efterföljande faser.  Därmed behövs en ordentlig plan över vilka aktiviteter 

som ska genomföras innan de börjar (Ian Sommerville, 1996). De faser som brukar ingå är 

följande; förstudie, initiering, analys, design, konstruktion, testning, produktion, implemente-

ring och underhåll. Eftersom allt dokumenteras och godkänns vid varje fas kan det uppstå 

problem vid större förändringar. Då kan dokumentationen anses vara i onödan och måste gö-

ras om. Fördelen med modellen är att involverade parter snabbt kan avgöra vilket som är det 

nästa steget, utföra bättre kvalitetskontroller eller ge snabb återkoppling (Hallin & Karrbom 
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Gustavsson, 2012). Den kritik som finns mot modellen är att problem inte rättas till i tid utan 

växer därmed svårare att justera. Testningen är i slutskedet och därmed passeras många steg 

innan mjukvaran kontrolleras. Om ett fel sker fortsätter utvecklarna att arbeta och bygger vi-

dare på systemet och bygga då runt felet. En annan kritik mot vattenfallsmodellen är att de 

avgörande besluten tas väldigt tidigt men förståelsen för systemet kommer senare. Dessutom 

kan omvärldsfaktorer och ändrade kundspecifikationer göra att systemet måste förändras. Har 

alla beslut tagits i ett tidigt skede blir det svårt att ändra senare (Ian Sommerville, 1996). 

 

Den här modellen är relevant för e-hälsautveckling eftersom e-hälsa är ett komplex område 

och därför är det svårt att förutspå alla eventualiteter i ett tidigt skede. Därmed kan det finnas 

det svårigheter att utveckla IT-system för e-hälsa med vattenfallsmodellen.  

6.6.2 Agilt arbetsätt för e-hälsoprodukter 

Ett alternativt arbetsätt för att utveckla e-hälsosystem är att arbeta agilt. Arbetssättet är lämp-

ligt i projekt som är målsökande. Som det ser ut i nuläget har regeringen och SKL tydliga mål 

om att e-hälsa ska effektivisera äldreomsorgen. Däremot finns det inga exakta planer på hur 

det ska realiseras.  

 

Ett agilt arbetssätt är flexibelt och iterativt, vilket betyder att innehållet utformas under pro-

jektets gång men är alltid målsökande. Arbetet sker inkrementellt och vid varje iteration görs 

en förändring av systemet som skapar feedback som ger information om hur framtida utveck-

ling bör se ut. Är feedbacken att en ny funktionalitet är viktig eller att en justering i gränssnit-

tet behöver göras kan de göras på engång istället för att att utvecklarna endast ska följa in-

struktionerna som skapades i början. Agila arbetssättet uppstod ur mjukvarubranschen när 

projektgrupper arbetar med olika delar parallellt och därefter sätter ihop de till en mjukvara. 

Nu börjar agila metoder anpassas till branscher med mycket förändring (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012). I e-hälsolösningar innebär det att implementera lösningar iterativt och att 

kontinuerligt förändra produkterna i samråd med kunderna.  
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7. Insamling av empiriska data från aktörer i äldreomsor-

gen 

Studien började med att besöka ledande branschevent, IT i vården dagen som arrangeras av 

Computer Sweden och Dagens Medicin, under hösten för att få större insikt om vilka aktörer 

som finns, Sveriges position och vilka förändringar som sker inom e-hälsa. För att få mer in-

formation om hur äldreomsorgen är uppbyggd och vilka aktörer som är dominerande har även 

inspelningen av inspirationsföreläsningen, Med sikte mot hälsa och helhet, som arrangerades 

av Vårdförbundet setts.  

 

Inhämtningen av data har främst skett genom semistrukturerade intervjuer men även fokus-

grupper. Den empiriska data som presenteras i denna studie har inhämtats från olika personer 

med insyn i Uppsalas äldreomsorg. De olika respondentgrupper som intervjuats är tjänstemän 

inom kommunen, enhetschefer på boenden, personal och brukare. Sammanlagt har 31 inter-

vjuer och 3 fokusgrupper genomförts. 

 

Valet av inbjudna deltagare till intervjuer och fokusgrupper baserades på vilka som har identi-

fierats som aktörer inom äldreomsorgen, men även rekommendationer från personer aktiva 

inom äldreomsorgen. De olika aktörerna har stor kunskap om hur äldreomsorgen fungerar och 

vilka utmaningar som finns vilket gör att de kan bidra med värdefulla insikter om konsekven-

serna vid förändring. De olika respondenternas inställning till förändring och IT har kunnat 

studeras och jämföras.  
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Efter insamlingen av datan går det att identifiera verksamheternas behov och analysera vad 

som potentiellt skulle kunna skapa värde i äldreomsorgen. Utfallet blir då ett underlag för e-

hälsoföretaget då de vet hur de ska kunna differentiera sig på marknaden för att få en stor dif-

fusion.  Från datan kan det även identifieras hur beslut tas och få en insikt av vilka faktorer 

som kan påverka beslut kring implementeringar av nya produkter. Det leder till att det blir 

enklare att urskilja vilka IT-lösningar som skulle kunna effektivisera verksamheten och hur en 

tredjepartsleverantör kan skapa sig en lönsam position inom äldreomsorgen. För att konkreti-

sera vad implementeringar av IT-lösningar innebär för vårdgivarna och se hur de skapar värde 

har det samlats in data vad verksamheterna tycker om Cenvigos produkter. Är det något som 

skulle effektivisera verksamheten eller finns det nackdelar med produkterna som gör att de 

inte skulle fungera att implementera i verksamheten? Genom att sätta sig in i verksamheterna 

är det möjligt att hitta avgörande faktorer som påverkar implementeringen som inte är uppen-

bara vid första anblicken. 

7.1 Intervju som datainsamlingsmetod  

Valet av semistrukturerade intervjuer valdes som undersökningsmetod för att komma åt de 

djupliggande attityderna till IT-lösningar hos de olika respondentgrupperna, vilket hade varit 

svårt med en kvantitativ analys. Det undersöktes även vilka orsaker som skapar barriärer för 

implementering av teknik. De nämnda aspekterna ligger till grund för hur IT-lösningar bör 

utformas för att snabbare adopteras av äldreomsorgen. Intervjuer ger även hög validitet på den 

insamlade datan och tillåter respondenten att diskutera mer kring det den finner intressant 

(Lekvall & Wahlbin, 2001).  Ett kännetecken för intervjuer inom kvalitativa analyser är att de 

är relativt lågstrukturerade, vilket innebär att frågorna anpassas efter samtalet. Vikten läggs då 

på att skapa en interaktion mellan respondenten och intervjuaren istället för att enbart ställa 

frågor och få svar. Innehållet i en intervju bestäms lika mycket av de förutbestämda frågorna 

som av respondentens svar. I kvalitativa analyser har intervjuarens subjektiva värderingar och 

utgångspunkter en tydlig påverkan över intervjuprocessen. Påverkan förekommer naturligt i 

alla undersökningar från både respondenten och intervjuaren, därför är det svårt att hindra 

den.  Därmed kan det betraktas som en integrerad del i metodiken (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
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Under studien ändrades intervjuernas upplägg kontinuerligt. Efter de första intervjuerna, och 

analys av dessa, blev bilden av äldreomsorgen och de olika respondengrupperna tydligare. 

Utvecklingen av arbetssättet kopplas till en hermeneutisk metod, som är uppdelad i tre steg. 

Första steget är datainsamling från källor som till exempel texter, dialoger eller beteenden. 

Därefter försöker forskaren tolka den insamlade datan, därefter bygger forskaren en större 

förståelse respondentgrupperna eller det undersökta objektet. Efter det är cirkeln sluten och de 

tre stegen upprepas. För varje gång ett steg upprepas får forskaren en tydligare bild över re-

spondengrupperna och det leder till att mer djupgående frågor kan ställas längre in i processen 

(Michrina & Richards, 1996).  

7.1.1 Urvalet av respondenterna till intervjuerna 

Intervjuobjekt har främst hittats med hjälp av en intressentanalys och inbjudningar har skick-

ats. Inbjudningarna utfördes främst via telefon men viss mailkorrespondens användes. De som 

tackade ja till en intervju mottog en intervjuinbjudan, se bilaga 1, och förutbestämt frågeun-

derlag. Frågeunderlagen varierade beroende på vem intervjudeltagaren var, se bilaga 2-5 för 

frågeunderlag. 

 

Ett problem i kvalitativa undersökningar är att det inte alltid går att ha en slumpmässig ur-

valsprocess. Faktorer som bland annat personligt nätverk och tillgängligheten av deltagare har 

en inverkan. Det innebär att alla inte har samma möjlighet att bli intervjuade och problemet 

blir en felkälla att ta i beaktning.  Att det inte går att ha en slumpmässig urvalsprocess behö-

ver dock inte bara vara en nackdel då det ofta kan vara själva poängen att intervjuaren söker 

en viss sorts respondenter (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

 

För att få kommunens perspektiv på äldreomsorgen har intervjuer med olika tjänstemän på 

kommunen genomförts. Det var främst med befattningar inom äldreförvaltningen på Uppsala 

kommun men även från ledningskontoret. De flesta personer som intervjuats på kommunen 

har hittats via rekommendationer av antingen andra kommunanställda eller enhetschefer på 

boenden. De olika befattningarna inom kommunen som intervjuats är äldreombudsmannen, 

stabschefen, strategi- och utvecklingsansvarig, och enhetschefen på kommunens ledningskon-

tors IT-avdelning, KLK-IT. Äldreombudsmannen intervjuades då det är en fristående befatt-

ning. Äldreombudsmannen är tänkt att verka som en kontaktlänk mellan aktörer inom vård- 

och omsorg.  
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Stabschefen har som uppgift att få igenom ändringar som leder till förbättringar inom kom-

munen, därmed är han en intressant aktör inom äldreomsorgen Han har kunskap kring hur 

andra kommuner arbetar med e-hälsa och att Uppsala kommun har en tydlig plan för framti-

den.  

 

Strategi- och utvecklingsansvarig på Uppsala kommun intervjuades eftersom att hon bestäm-

mer strategier för utveckling av äldreomsorgen för att nå kommunens uppsatta mål. Enhets-

chefen på KLK-IT är chef på avdelningen som jobbar med dokumentationssystemet Siebel. 

Alla vårdgivare verksamheter knutna till biståndsbeslut i Uppsala är tvungna att använda Sie-

bel och därför var det intressant att höra vad han tror kring framtidens IT-lösningar inom äld-

reomsorgen i Uppsala.  

 

Enhetscheferna på privata- och kommunala boenden samt privata hemvårdsföretag i Uppsala 

kommun kontaktades med förfrågan om intervju. Även boenden hos stiftelser har blivit kon-

taktade. Resultatet kring återkopplingarna visualiseras i tabell 1. De som tackade nej gjorde 

det på grund av tidsbrist, att de inte var intresserade eller för att de inte hade tillräckligt med 

kunskap kring e-hälsa. De hänvisade oss då vidare till ett annat boende.  När intressenterna 

inte svarat efter minst fem kontaktförsök har vi valt att inte inkludera dem i undersökningen. 

 

Tabell 1: Tabell över hur många av de kontaktade i olika regier som ställt upp på intervju. 

Regi Antal kontaktade 

utförare 

Antal intervjuade 

utförare 

Procent intervjuade av 

kontaktade 

Kommunal 8 3 38 % 

Privat 11 7 64 % 

Stiftelse 2 1 50 % 

Privat hemvård 7 4 57 % 
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Intervjuerna med personal och brukare på boenden bokades in med hjälp av verksamhetens 

enhetschef efter att dennes intervju avklarats. De personalkategorierna som intervjuades var 

bland annat; undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och samordnare.  

 

Dessvärre var det svårare att få intervjuer med brukare vilket ledde till att det blev förhållan-

devis färre intervjuer med brukare än med enhetschefer. Anledningen till detta var att vissa 

enhetschefer meddelade att det inte gick att boka in intervju med brukare. Många brukare på 

boenden har demens vilket är problematiskt vid intervjuer. Ett problem som vi stött på är att 

enhetscheferna har bestämt vilka personal och brukare som har intervjuats. Det kan i vissa fall 

leda till att de har valt IT-kunnig personal som kan svara bättre på våra frågor. Projektgruppen 

anser sig, trots detta, ha fått en bra mix bland den intervjuade personalen och brukare. 

 

I tabell 2 nedan visualiseras hur många från respektive respondentgrupp som intervjuades. 

Endast tre intervjuer bokades in med brukare vilket var för lite och därför valdes fokusgrupper 

för att få in mer empirisk data från brukare som var en viktig respondentgrupp.  

 

Tabell 2: Tabell över hur många respondenter från de olika respondentgrupperna som inter-

vjuats.   

Respondentgrupp Antal intervjuade 

Enhetschef 15 

Personal 9 

Brukare 3 

Tjänstemän inom kommunen 4 
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7.1.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes av två intervjuare på respondentens boende respektive arbetsplats. 

De pågick mellan 30-60 minuter, där en intervjuare ställde frågor medan den andra intervjua-

ren antecknade och för det mesta spelade in. Det finns ett undantag då en intervjun genomför-

des av endast en intervjuare. Sammanställningen av intervjuerna skickades sedan ut till re-

spondententerna för godkännande. Om de då kände att de hade sagt mer än de borde hade de 

möjlighet att korrigera sammanställningen i efterhand. Det genomfördes för att tjänstemännen 

på kommunen och de anställda på boenden skulle känna att de kunde stå för det som presente-

ras i rapporten.  

 

Det är även viktigt att det skiljs på undersökningsenhet och respondent. Om ett, som i detta 

fall, äldreboende är undersökningsenheten kan det vara lämpligt att använda sig av flera re-

spondenter. Då olika respondenter kan ge väldigt skilda bilder av undersökningsenheten. 

Skillnaden kring bilder om företaget kan bero på att respondenten har en bias. En bias kan 

beskrivas som en partiskhet eller skevhet till det diskuterade ämnet (Michrina & Richards, 

1996).  Skillnaderna beror även på faktorer som exempelvis personlig inställning, kunskap 

och intresse. På grund av att olika personer har olika bias har vi valt att intervjua enhetschefer, 

personal och brukare på boendena för att få olika respondenters perspektiv från varje under-

sökningsenhet. Att respondenterna har en bias är inte ett problem utan det gör undersökningen 

mer intressant. Samtidigt leder olika bias till att reliabiliteten från intervjuer är begränsad då 

intervjuaren inte kan förvänta sig samma resultat från de olika respondenterna. Validiteten 

kan däremot vara bättre från en kvalitativ undersökning än om undersökaren försöker få fram 

samma information med mer kvantifierbara intervjufrågor. Vill undersökaren få en hög validi-

tet i en undersökning kring till exempel kunders djupt liggande attityder och värderingar är en 

kvalitativ analys i form av intervju att önska (Lekvall & Wahlbin, 2001).  
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7.2 Fokusgrupper med brukare  

Syftet med fokusgrupperna var att få fram åsikter om hur brukare känner kring välfärdstekno-

logier och vilka krav de ställer på IT inom äldreomsorgen. För att arrangera fokusgrupper 

med brukare på trygghetsboenden kontaktades Uppsala Pensionärers Samarbetsråd vilket är 

en förening som arbetar med att vara en länk mellan kommun och pensionärsföreningar i 

Uppsala. De hjälpte till att anordna fokusgrupper med hjälp av värdinnorna på trygghetsboen-

den.  En fokusgrupp genomfördes på ett äldreboende och den bokades in med hjälp av enhets-

chefen. Tabell 3 nedan visar antalet respondenter som deltog i de tre fokusgrupperna och antal 

personal som medverkade. 

 

Tabell 3 - Antalet respondenter som deltog i de fokusgrupperna och antal personal som med-

verkade. 

Fokusgrupp Antal responden-

ter 

Medverkande 

personal 

Liljeforstorg 10 2 

Orstenen servicehus 5 1 

Nyby servicehus 7 1 

 

 

Den främsta fördelen med fokusgrupp är tiden det tar att inhämta resultatet. Forskaren får 

mycket information under en kort tid. Metoden har en låg kostnad och en hög validitet. Fo-

kusgruppen levererar oftast insikter inom ämnet som forskaren inte tänkt på tidigare.  Det bör 

genomföra minst tre fokusgrupper för att analysera samband och/eller finna mönster mellan 

utfallen (Hylander, 2010). Därför har tre fokusgrupper genomförts.  
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Fokusgrupp kvalificeras som en metod mittemellan deltagande observationer och ostrukture-

rade intervjuer då metoden snabbt får in kvalitativ data och information från ett specificerat 

gruppsamtal. Gemensamt för fokusgrupper är att samla in kvalitativ information, att gruppen 

består av deltagare med gemensamt intresse och deltagarna diskuterar ett fokuserat tema. Syf-

tet med en fokusgrupp är att en grupp individer diskuterar kring ett bestämt tema för att fors-

karna ska få höra variationer i attityd och åsikter kring detta tema. Frågorna bör vara varie-

rande för att få olika typer av respons från deltagarna. Exempel på olika sorters frågor är kon-

kreta, djupa, öppna, specifika och personliga frågor (Hylander, 2001). Därmed började förbe-

redelserna med att strukturera upp ett dokument med förbestämda frågeförslag, se bilaga 2-5. 

Underlaget skickades inte ut utan användes enbart av moderatorn under fokusgruppen. Frå-

gorna låg till grund för diskussionen men anpassades efter deltagarnas intresse och respons.  

7.2.1 Strukturen på fokusgruppen 

Moderatorn är den personen som leder diskussionen och får deltagarna att interagera med 

varandra. Personen ska inte påverka eller ha maktinflytande på gruppen. Under diskussionen 

bör moderatorn komma med följdfrågor och  be om förtydligande för att få konkreta svar till 

undersökningen. Viktigt är att moderatorn ska ha kontroll på innehållet och processen. Alla 

deltagare ska ha möjlighet att komma till tals och diskussionen ska inte sväva iväg (Millward 

1995).  

 

Det finns de som anser att en fokusgrupp bör ligga mellan 10-12 personer (Merton et al., 

1990), men nyare studier visar att antal deltagare bör ligga mellan 6-10 för att få optimal 

gruppdynamik. När fokusgrupper sätts ihop är det viktigt att gruppen har en gemensam näm-

nare. Deltagarnas förhållande till varandra ska helst inte innebära beroendeställningar som 

exempelvis chef och anställd (Hylander, 2001). Under fokusgrupperna deltog minst en person 

från personalstyrkan och den gemensamma nämnaren var att deltagarna bodde på samma bo-

enden. På trygghetsboenden varierade det dock om deltagarna hade hemvård. I fokusgrupper-

na deltog tio, fem respektive sju personer i grupperna.  
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Upplägget på en fokusgrupp är indelat i olika steg; 1) moderatorn introducerar ämnet och syf-

tet, 2) diskussionen öppnas upp med en fråga 3) introduktionsfrågor som rör temat, 4) över-

gångsfråga till frågorna forskaren vill ha svar på, 5) nyckelfrågorna, 6) avslutningsfråga för 

att avrunda diskussionen, 7) en sammanfattning kring det som gruppen har kommit fram till. 

Under aktiviteten är det bra att dokumentera diskussionerna genom inspelning. Det är även 

bra att ha en person som antecknar kommunikationen och information som inte uttrycks 

verbalt. Resultatet sammanfattas fördelaktigt i sammanhang istället för exakt transkribering 

(Hylander, 2001). De genomförda fokusgrupperna började med frågan, hur är det att bo på ett 

äldreboende/trygghetsboende? Därefter frågades vilken teknik de använder idag, om de äger 

en dator, surfplatta eller smartphone och hur de i sådana fall använder dessa. Sist diskuterades 

mer specifika nyckelfrågorna som rör projektfrågeställningen. Fokusgruppen avslutades inte 

med en sammanfattning då tiden rann ut och fokus var att samla in mycket data. 

7.2.2 Utmaningar med fokusgrupper 

Det finns olika problem som kan uppkomma under en fokusgrupp bland annat dessa tre; 1) 

deltagaren svarar på det viset den tror att moderatorn vill ha svaret, 2) deltagaren svarar som 

”ledaren” i gruppen, 3) gruppdynamiken stämmer inte och ingen vill prata.  Det kan leda till 

att deltagare kan känna sig pressade att tala och utfallet kan därför bli missvisande. För att 

förhindra dessa problem är det upp till moderatorn att anpassa sig och frågorna till gruppen. 

Däremot får inte moderatorn påverka resultatet genom att pressa deltagarna för mycket (Mer-

ton et al., 1990). 
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Under fokusgrupperna på boenden deltog även personalen, vilket har påverkat resultatet, 

framförallt för fokusgruppen som genomfördes på äldreboendet. Då tog personalen för stor 

plats och svarade ibland åt brukarna, vilket påverkade brukarnas svar. Vid diskussionerna om 

framtida IT-lösningar vid alla fokusgrupper ställde personalen frågor som härkom från tidiga-

re diskussioner de haft med brukarna. Personalen kunde även hjälpa till vid förklaringar av 

tekniska termer för att de äldre skulle förstå. Därför skulle det vara svårt att genomföra en 

fokusgrupp med brukare om inte personalen hjälpte till. Det var inget problem med att få del-

tagarna att prata och personalen hjälpte ibland till med att fördela ordet. Diskussionerna blev 

överlag långa och gav oss många funderingar. Det fanns ingen speciell ledare som tog över 

diskussionen eller påverkade de andra deltagarna. Ofta strävar fokusgrupper efter att deltagar-

na inte ska ha någon hierarki mellan varandra men det är svårt att undvika helt. En viss hie-

rarki mellan deltagarna kunde urskiljas men vi anser inte att det var något problem. Fallet att 

deltagare kan känna sig pressade att prata och säger saker som de tror undersökarna vill höra 

var inget som vi tydligt märkte av i våra fokusgrupper.  

7.3 Forskningsetiska frågor 

Flera etiska aspekter kan diskuteras vid insamling av kvalitativ data via intervjuer och fokus-

grupper. De främsta etiska aspekterna som berörs av denna undersökning är anonymiteten hos 

respondenterna, informerat samtycke och etiska dilemmat vid datainsamlingen.  

7.3.1 Anonymitet hos respondenterna 

En del av forskningsetiken är att kunna erbjuda respondenter möjlighet till anonymitet. Det 

finns fördelar med anonymitet för både forskaren och respondenten. Ifall respondenterna inte 

anonymiseras kan det uppstå problem, då respondenterna kan anse att texten inte är komplett. 

Det i sin tur kan leda till att de vill ha kontroll över vad som skrivs trots att det inte var över-

enskommet. Om respondenten inte är anonym kan det leda till att forskaren drar sig från att 

skriva hela sanningen och väljer att exkludera vissa delar. De nämnda problemen kan enkelt 

undvikas genom att göra respondenterna anonyma. Att på förhand som respondent veta att 

den kommer vara anonym kan också leda till ärligare svar. Om respondenterna tror att de kan 

bli identifierade kan de vara återhållsamma med sina svar (Oliver, 2010). Samtidigt bör det 

diskuteras om behov av anonymitet är viktigt. Vissa respondenter vill inte vara anonyma och 

därmed blir det en övervägning för forskarna. Frågan är då, varför behövs anonymiteten? Det 

är ingen idé att anonymisera bara för att utan bör bero på ämne och person i frågan.  
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På grund av ovan nämnda argument från Oliver (2010) och för att få ärligare svar har inter-

vjuerna anonymiserats. Alla dessa respondenter behöver inte ha ett intresse av anonymitet då 

inga känsliga uppgifter har diskuterats. Att hålla intervjuerna med de olika tjänstemän inom 

kommunen anonyma har varit problematiskt då det endast finns en på varje befattning i Upp-

sala.  

7.3.2 Informerat samtycke 

Ett centralt dilemma kring forskningsetik är principen att en respondent bör vara fullt infor-

merad om vad forskningsprojektet handlar om innan de blir involverade. Värde kan ses som 

att ge respondenter mycket information för att de ska kunna ta ett beslut om sitt deltagande. 

Principen kallas för informerat samtycke (Oliver, 2010) och har försökt att följas under pro-

jektet. När respondenterna kontaktats har en kort bakgrund kring projektet introducerats via 

telefon och inför varje intervju har en tydligare bakgrundsinformation samt 

intervjufrågorna skickats ut i förväg, se bilaga 2-5. Det kan dock ha varit 

brist på informerat samtycke i vissa fall, ett exempel är när personal på boenden har intervju-

ats. Personalen valdes ut av enhetscheferna på de olika boendena och kan ha fått för bristfällig 

information kring projektet för att kunna veta om de ville delta eller inte. 

7.3.3 Etiskt dilemma kring datainsamling 

Oliver (2010) skriver att det idag är standard att spela in ostrukturerade- och semistrukturera-

de intervjuer. När intervjuer ska spelas in uppstår det etiska dilemman, främst bör responden-

ten informeras om att intervjun spelas in och varför den spelas in. När respondenten vet att 

intervjun spelas in kan det leda till att denne blir återhållsam med sina svar eftersom att det 

kan vara skrämmande med inspelningen vilket i sin tur kan påverka forskningsresultatet (Oli-

ver, 2010). Under studien har de flesta intervjuerna spelat in och därefter skickas ut till re-

spondenterna för ett godkännande. Brukarnas intervjuer skickades dock inte ut eftersom de 

flesta brukare inte använder en dator.  
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Det kan också vara fallet att respondenterna inte tycker att allt som forskaren har skrivit ner 

stämmer trots att den uppgav dessa uppgifter vid intervjutillfället. Det kan skapa komplexa 

situationer kring hur forskaren ska göra med den insamlade datan (Oliver, 2010). Intervjuerna 

har redigerats efter respondenternas kommentarer för att respondenterna ska kunna stå för 

informationen som presenteras. Det har dock inte påverkat den empiriska datan på ett negativt 

sätt då de flesta inte har gjort stora ändringar.  De ändringarna som genomfördes har bland 

annat rört förtydligande kring titlar eller ordval. 
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8. Empirisk data från äldreomsorgen i Uppsala  

Faktorer som påverkar en lönsam positionering är främst företagets förståelse för vem som är 

kunden och vad som skapar värde för den. Det kan sedan bestämma hur kommunikation och 

värdeerbjudandet ska paketeras. En kritisk faktor för nya företag är däremot resursbasen då 

både finansiell och mänsklig resurs kan vara begränsad. För att företagen ska optimera sin 

resursanvändning krävs en ordentlig strategi enligt Lorrange (1996). Strategier grundar sig i 

att förstå marknaden och därmed har följande aspekter definierats; utmaningar i verksamhe-

ten, vilka IT-lösningar som används idag och hur inställningen till e-hälsoprodukter är. Allt 

det för att säkerhetsställa hur e-hälsoföretag kan positionera sig för att differentiera sig på 

marknaden och få en snabb diffusion. 

 

I undersökningen har chefer och personal inom äldreomsorgen, brukare samt tjänstemän i 

kommunen intervjuats. Vad de olika respondentgrupperna har svarat i intervjuerna har varie-

rat men i vissa frågor har det varit väldigt liknande svar. I detta kapitel presenteras de empi-

riska data vi har samlat in under våra sammanlagt 31 intervjuer och tre fokusgrupper. I bilaga 

8-9 presenteras alla enhetschefer och personal som intervjuats.  

8.1 Utmaningar inom verksamheterna 

Utmaningar i verksamheten har studerats för att få större kännedom om marknaden. Flertal 

utmaningar inom äldreomsorgen har identifieras och aktörernas syn på utmaningar är bland 

annat att möjligöra mer självständighet hos brukare. En annan utmaning som uppmärksam-

mats är att säkerhetsställa en god kommunikation med de anhöriga. Det finns inget effektivt 

sätt att arbeta med kommunikationen idag men det skulle behövas. Förutom dessa utmaningar 

listas de utmaningar som påverkar aktörer inom vårdkedjan nedanför.  

8.1.1 Nattillsyn av brukarna 

Nattillsyner utgör cirka 60 % av arbetet på natten enligt stabschefen på Uppsala kommun. 

Han nämnde att tillsyn är en arbetsuppgift som skulle kunna ersättas av digital nat-

   er a n n . Det skulle kunna leda till att bland annat finansiella medel frigörs. Sta    e en 

 n  r erade    e     l   r  e         er   d r na   ll  n  en    rde   ed  a er r     alle  

 le  a        a   r  arna  ar n  da med kamerorna. 
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De flesta enhetscheferna anser att brukare kan störas av nattillsyner och att nattillsyner är 

tidskrävande för personal. Från våra diskussioner med brukare och personal kom det fram att 

vissa brukare anser personalens nattillsyn som obehaglig och att vissa aktivt väljer bort den. 

Valet påverkar personalens arbetssituation då personalen inte känner att de kan säkerhetsställa 

tryggheten för de brukare som valt bort tillsynen. Vissa brukare tog även upp att det finns en 

risk att den mänskliga kontakten försämras om nattillsynen försvinner. Det beror på att vissa 

brukare väntar med att larma om nätterna eftersom de vet att personalen ändå kommer komma 

in en specifik tid. Trots det är brukarna överlag positivt inställda till att kameraövervakning 

ersätter personalens nattillsyn, då de troligen kommer sova bättre. Även de brukare som är 

skeptiska till övervakning anser att kameror är okej om de endast är igång vid enstaka tillfäl-

len på nätterna. Samtidigt säger chefer på vissa boenden att brukarna inte vill ha kameror. 

 

8.1.2 Tidskrävande dokumentation  

Chefer och personal anser även att dokumentation samt administration är problematiskt då 

dessa arbetsuppgifter tar tid. Många av personalen förstår inte syftet med att dokumentera 

eller vet inte heller vem och om någon någonsin kommer läsa alla anteckningar. Idag sker 

dokumentation i både pappersformat och på datorn. Andra problem är all autentisering som 

krävs för åtkomst till systemen och att dubbeldokumentation är vanligt förekommande. Det 

finns fall när personal saknar behörighet i viktiga system vilket gör att dokumentationen för-

dröjs eller glöms bort. En annan anledning till varför dokumentationen fördröjs kan bero på 

att personalen inte har en datorvana eller att de inte är tillräckligt kunniga i det svenska språ-

ket. 

 

Systemen som finns är inte optimala och kan inte interagera med varandra på ett önskvärt sätt. 

Cheferna önskar en förenklad åtkomst till information mellan olika enheter, till exempel mel-

lan larm och dokumentationssystem samt en informationsbrygga mellan kommun och lands-

ting. Många av personalen tycker även att systemen som används är väldigt krångliga. Till 

exempel Siebel där sökorden, för olika incidenter som bör dokumenteras, kan vara svåra att 

komma ihåg. Ett exempel är att om en brukare ramlar ska personalen dokumentera det under 

kategorin “         ala    rn n ar”  Vilket inte är instinktivt för oerfaren personal. Det leder 

till att oerfaren personal får sitta och dokumentera tillsammans med en mer erfaren personal. 

En annan arbetsuppgift som flera respondenter anser är väldigt tidskonsumerande och utma-

nande är att hinna med alla tvätt, städuppgifter och dokumentation. 
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8.1.3 Biståndsbeslut 

En utmaning som nämns av nästan alla som arbetar inom hemvården är biståndsbesluten. 

Hemvårdsföretagen anser att timmar inte alltid räcker till och det blir problem då de inte får 

betalt för sysslor utöver dessa timmar. Problemet är vanligt förekommande då personal, men 

även chefer, vittnar om att de lägger ner mer tid än vad som står i biståndsbeslutet. Vissa har 

även uppfattningen om att biståndsbesluten kan variera mycket utan anledning. Synen på bi-

ståndshandläggarna är att de väldigt sällan träffar brukare vilket gör att deras bedömning inte 

alltid blir rättvis. Ibland kan underlaget som skickas med en brukare vara direkt missvisande, 

ett exempel som lyftes fram var ett biståndsbeslut med informationen om att en brukare var 

aggressiv när personen var lugn i verkligheten.  

8.1.4 Personalfrågor 

Ett problem som nämns av samordnare på boenden är koordineringen av personal. När perso-

nal ska sättas in vid kort varsel måste samordnarna använda sig av personalens schemaönsk-

ningar som är i pappersformat. Samordnaren har inte alltid uppdaterade listor och inringning 

av personal tar mycket tid. Ett problem som tillkommer är att få rätt personal till rätt arbets-

uppgift. Det är ett vanligt förekommande problem då personal med rätt befogenheter inte all-

tid har möjlighet att arbeta. Brukare nämner även att det är ett problem att personal inte har 

rätt delegation, till exempel till att ge insulin. När en incident sker måste personal hämta en 

personal med rätt behörighet för att brukaren ska kunna få behandlingen.  

 

Det finns även svårigheter med att hitta personal som har all kompetens som krävs. Persona-

len inom äldreomsorgen arbetar med många olika delar, bland annat omvårdnad, IT-system 

och administration. Det leder till att personalen måste ha kunskap inom alla dessa områden. 

Under intervjuer har det framkommit att personal ibland anställs trots att de saknar någon av 

de tidigare nämnda kompetenserna. Många respondenter säger att det finns brister i persona-

lens IT-kompetens vilket är ett hinder för användandet av IT-tjänster. Det leder till ineffektivt 

arbete då personal med liten IT-kompetens måste sitta med en annan anställd.  
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8.1.5 Språket inverkan i äldreomsorgen  

Språkets inverkan i äldreomsorgen var ingen huvudfråga i rapporten men diskussionen upp-

kom återkommande under intervjuerna. Respondenterna tog ofta upp konkreta problem om 

hur språket försvårade arbetet, då brister i språket försvårar bland annat dokumentationsarbe-

tet. Främst för att det är ett krav från Uppsala kommun att all dokumentation måste vara på 

svenska och skrivas på ett specifikt sätt. Problemet löses genom att två anställda dokumente-

rade tillsammans, vilket blir dubbelarbete.  

 

Personalens problem med svenskan påverkar även kommunikationen med brukarna. Under 

intervjuerna har en del missförstånd uppmärksammats. Det var dock aldrig någon som an-

märkte kring att personalen inte ville lära sig svenska utan endast att det blev svårt i praktiken 

då missförstånd enkelt uppstår.  Det fanns även fall där brukarna inte kunde svenska och 

kommunikationsmissförstånd uppstår återigen.  

8.2 IT-lösningar som används inom Uppsalas äldreomsorg 

För att kunna analysera vilka nya system som är av intresse är det bra att kartlägga vilka sy-

stem som finns. Vilka IT-lösningar som används inom äldreomsorgen i Uppsala kommun 

varierar mellan vårdgivarna. De privata boendena använder även egna IT-lösningar, som hela 

koncernen använder. Vissa boenden har även olika konton på sociala medier för att visa upp 

sin dagliga verksamhet för allmänheten.  

 

Upplevelsen hos personal och verksamhetschefer är att det är för många system som inte 

kommunicerar med varandra på ett önskvärt sätt.  
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Nedan listas några system som används av vårdgivare i inom äldrevården i Uppsala kommun: 

 

 Siebel (Dokumentationssystem) 

o SoL/LSS (Sociala journaler i Siebel) 

o HsL (Förändring av patientjournaler i Siebel) 

 Appva (Digital signering av HSL- och SoL-insatser via en surfplatta eller smartphone) 

 Senior Alert (Nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg)  

 Platsminnen (Kan se foton från förr, till exempel hur Stockholm såg ut på 50-talet) 

 Flexsite (Avvikelsesystem) 

 ADD (Avvikelsesystem) 

 Blogg  

 HR-webb (Personalplanering) 

 MedVind (Personalplanering) 

 Heroma (Personalplanering) 

 Prator (kommunikationsverktyg mellan slutenvården, primärvården, psykiatrisk öp-

penvård och Uppsala kommuns utförare och biståndshandläggare) 

 Symfoni (System för munhälsa) 

 Sekoia (Ger information kring vilka arbetsuppgifter som ska utföras hos olika brukare) 

 Phoniro (Digital nykelhantering) 

 

Siebel används av alla verksamheter eftersom att det är ett krav från Uppsala kommun och 

därför har kommunen valt att göra Siebel gratis. Uppsala kommun har även infört Siebel som 

en del av kursinnehållet på vårdutbildningen, för att förbereda studenterna inför yrkeslivet i 

Uppsala. Ett annat system som används av alla är Senior Alert. Det är ett system för nationellt 

kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg, och ska användas av alla vårdgivare i 

Sverige. 

 

I undersökningen uppmärksammades IT-lösningen Phoniro. Den används inom äldreomsor-

gen men främst inom hemvården då den är knuten till låssystemet hemma hos brukare. Dock 

fungerar Phoniro enbart till äldre Androidmodeller. Applikationen fungerar genom att perso-

nalen låser upp lägenheten med mobiltelefonen genom en kommunikation till en dosa som 

finns på brukarens dörr. Då registreras personalens närvaro i Phoniro och samtidigt till perso-

nalens tidsrapportering. Det framkommer ofta problem med systemet då det tar tid att låsa 

upp. Vid sådana fall tröttnar brukare på att vänta och öppnar dörren åt personalen. Dessvärre 

ställer det till problem då tidsrapporteringen blir fel. När personalen tar sig in i lägenheten 

behöver de fortsätta använda mobilen för att godkänna vissa processer i Phoniro vilket upp-

levs som oförskämt av många brukare.  
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8.2.1 Systemet Siebel 

Kommunen upphandlade Siebel     e     andard    e    r   r a    a  r  edan     de  

  r al a   da  a       nledn n    n  re     -a deln n      -     nl    en en e    e     

   -    ann  de    r n   r an     a ambitioner kring Siebels utveckling. Tanken var från 

början att både brukare och dess anhöriga skulle ha en möjlighet att logga in i systemet för att 

få uppdaterad information. Brukare inom hemvården skulle till exempel kunna se vem i per-

  nalen         er   ll de      n r   n  r  a    lle   nna l  a n r dera  n r   ende har 

      e          l a     an   n n ar   ll e e  el  r n  e   n         nd  e l  . Men det färdi-

ga systemet lyckades inte implementera de önskade funktionerna. KLK-IT hade mycket pro-

 le   ed     e e      r an d    e el  n e  ar   llr   l    patient   er       ade en d l   

  er       er patientloggar. Förbättringar kring översikten har utförts men är fortfarande un-

der utveckling. Förändringarna som har gjorts på systemet under åren har varit många olika 

specialanpassningar och resulterad i att systemet blir otympligt att förändra. 

 da   r all da a     e el  e   a era      de    r a   en lare     and n  r    ra a    en    ra 

     er  nalen  e   er e a  a     rd   r a   na   era       e e       e e   r inte heller an-

passat till att fungera med andra  e  l  are  n  n erne     l rer      l e   r  r  le a       

 e    nn  en  lan a     ll e      rre  r  e    nder     en 2016 uppgradera Siebel för att syste-

met ska kunna användas med flera webbläsare. Syftet är för att säkra att Siebel ska kunaa an-

vändas i några år till men överlag kommer Siebels utvecklingstakt dras ner då resurserna 

kommer omplaceras och användas för andra utvecklingar. Trots det är små förändringar möj-

liga att genomföra i Siebel enligt enhetschefen på KLK-IT.   

 

Det finns även flera respondenter bland cheferna som tar upp att det är ett problem att syste-

men inte är driftsäkra och att verksamheten blir lamslagen om det sker driftstop. KLK-IT re-

    enderar a   alla  ldre  enden har data från Siebel i papperskopior som back-up. Enhets-

che en       -    e  r  er a    ra e      a  er      r  er  n r   e  a  a     e el  n e  r 

dr      er     re     ar   e el  dr      er e   n en  n  a     ra med det utan det är säkerhets-

åtgärder som behövs om elen går ner eller internetuppkopplingen försvinner. 

Att det ibland är driftsavbrott beror på schemalagda uppdateringar som sker mest kvällar och 

nätter. Verksamheten på boendena sker dygnet runt och de blir påverkade även om uppdate-

ringen inte sker under kontorstid. 
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8.2.2 Användningen av surfplattor 

Vissa boenden har arbetat med surfplattor och några gör det fortfarande. Surfplattorna har 

antingen köpts in av boendet eller lånats av kommunen. De boenden som lånade surfplattor 

var med i projekt och hade därmed surfplattorna under en begränsad tid. Syftet med använd-

ningen av surfplattorna var nöje och/eller minnesträning. Nöjet skedde främst via appar med 

frågesport och allsång. Vid minnesträning användes olika typer av memory- och bildapplika-

tioner. Det var då vanligt att brukaren använde surfplattan samtidigt som en personal agerade 

handledare för aktiviteten. En chef berättar att efter att projektet avslutades efterfrågades surf-

plattorna av brukarna på boendet.  

 

Vid enstaka fall har personal lånat ut sina telefoner men då var det inriktat till enskilda bruka-

re istället för en stor massa. Brukarna använde telefonen för att antingen spela enklare spel 

eller titta på bilder.     

8.2.3 Larm och sensorer inom äldreomsorgen 

På alla boenden används någon form av larmsystem. Det vanligaste larmet är trygghetslarm, 

ett larm brukaren har runt handleden eller halsen och aktiveras genom ett tryck på larmknap-

pen. Larmet används på alla vård- och omsorgsboenden och hemvård. Det fungerar olika be-

roende på om brukaren är på ett boende eller har hemvård. På boenden går larmet direkt till 

personalen medan på hemvården går larmet till en larmcentral som sedan kopplas vidare till 

ansvarigt hemvårdsföretag om dagarna men på natten går det till ett nattpatrullerande hem-

vårdsföretag. Ibland tar det lång tid för personalen att komma vid larm då de har stora avstånd 

att förflytta sig. När larmet går inom hemvården kan personalen dock kommunicera med 

brukaren via uppsatta högtalare för att få reda på hur akut läget är.  

 

Inom hemvården som undersöktes var det enbart trygghetslarm som användes, medan boen-

den ofta har fler larm i form av larmmattor och dörrlarm. Larmmattor placeras bredvid sängen 

och larmar när någon kliver på de. Syftet med larmmattorna är att upptäcka när brukaren läm-

nar sängen eller faller. Larmmattor är dock ett larm som börjar försvinna, vilket beror på fals-

ka larm och uteblivna larm. Det finns även tillfällen när brukare har undvikit att trampa på 

mattorna för att de inte vill störa personalen. 

Dörrlarm används för att få information om en brukare lämnar lägenheten och används främst 

inom demensvården. Det är ett larm som placeras på brukarens dörr och känner av om den 

öppnas. Dörrlarmet går att slå på och av.  
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Ett annat larm som förekommer är rörelselarm. Det används främst på natten och placeras i 

rummet för att scanna av golvet för att upptäcka fall. Dock är det väldigt känsligt och reagerar 

väldigt lätt vilket skapar falska larm.  

 

Förekomsten av sensorer på boendena är utöver larmmattor, dörrlarm och rörelselarm ganska 

ovanligt. Via ett kommunprojekt har ett boende dock arbetat med inkontinentssensorer. Då 

projektet var tidsbegränsat används dessa sensorer inte idag. På vissa nyare boenden används 

sensorer vid dörrar. Sensorerna kan klassificeras som nycklar då dörrarna enbart öppnas om 

en brukare med rätt sensor kommer i närheten men även personalen kan öppna dörrarna. 

 

8.3 Inställningen till IT-lösningar i verksamheten 

Inställningen till IT-lösningar var överlag positiv bland både personal och hos chefer i verk-

samheterna. Både personal och chefer lyfter fram att personalen kan spara in tid som då kan 

läggas på brukarna, när IT-lösningar gör arbetet mer effektivt. Cheferna tar också upp att IT-

lösningar kan ersätta pappersdokumentationen och därefter kan dokumentationen interagera 

med andra system i samhället. Cheferna nämner även andra fördelar som att IT-lösningar 

även kan möjliggöra självständighet hos brukare. Personalen beskriver liknande aspekter men 

poängterar även att en stor fördel skulle vara om IT-lösningarna visualiserade historik kring 

brukare. Visualiseringen underlättar främst för nyanställda och/eller oerfarna i personalstyr-

kan.  

 

Bland chefer finns det respondenter som hävdar att det inte finns några nackdelar med IT-

lösningar.  Majoriteten fann dock nackdelar i oron om att IT ersätter mänsklig kontakt och det 

skulle kunna leda till nedskärningar i personalen.  Både brukare och personalen relaterade 

ordet effektivisering med hjälp av IT-lösningarna till en minskning av den mänskliga kontak-

ten och/eller nedskärningar i personalen. 

Kraven på IT-lösningar är likt mellan chefer och personal, kraven listas nedan. Det som per-

sonalen tog upp utöver det som listas nedan var att sensorer bör vara vattentäta och inte ha 

störande ljus eller ljud.  
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Kravlistan 

 

 Ska fungera felfritt 

 Alla system ska vara synkroniserade 

 Alla system ska vara kompatibla med varandra för att undvika extra arbete 

 Driftsäkra 

 Hög sekretess 

 Hög patientsäkerhet 

 Får inte ersätta mänsklig kontakt 

 Användarvänliga 

 Måste följa alla föreskrifter 

 Det ska inte ta för lång tid att lära sig hur IT-lösningarna används 

 

8.3.1 Brukarnas syn på IT-lösningar 

Ålderskillnaden hos brukarna har varit av stor betydelse för deras syn på teknologi. Vissa 

brukare använder en dator, surfplatta eller smartphone medan andra inte har ägt någon av des-

sa. Några brukare tyckte att det känns krångligt och jobbigt med IT-lösningar.  Men många 

anser att vård bör utföras av en människa och kan därmed inte ersättas av en IT-produkt. De 

flesta brukarna tyckte dock att det var bra med IT-lösningar om de underlättar personalens 

arbete.  Samtidigt har många brukare dålig tillit till IT-lösningar överlag och under intervjuer 

samt fokusgrupper har de ställt frågor som tyder på deras skepticism kring IT. De är oroliga 

över att lösningarna inte kommer att fungera och undrar vad som händer om det sker. Diskus-

sionen fördes främst när robotar kom på tal. Robotar klassificeras som en mänsklig maskin 

och det är något som känns obehaglig. Överlag är brukarna mer accepterande att personal gör 

fel i jämförelse med om en teknisk lösning gör misstag. Vissa brukare säkerhetsställde flertal 

gånger under intervjuerna att personalen inte ska få mer arbete med IT-lösningar, annars ville 

inte brukarna acceptera implementationerna.  

 

Brukare hade inte lika många krav på IT-lösningarna. Kraven som kom från brukare listas 

nedan.  

 Driftsäkra 

 Bevara anonymitet 

 Kunna sättas på och av 

 Det ska vara lösningar som verkligen effektiviserar arbetet 

 IT får inte ta över den mänskliga kontakten 

 Välfärdsteknologin ska alltid vara laddad 
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8.4 Önskemål kring välfärdstjänster 

I intervjuerna diskuterades Cenvigos produkter och om respondenterna hade förslag på väl-

färdtjänster som skulle vara användbara i verksamheten. Många tyckte att det var svårt att 

komma med förslag. Personalen säger att de är vana vid arbetssättet vilket gör att de sällan 

reflekterar över vad som kan effektiviseras. Förslag på välfärdstjänster som dök upp från che-

fer och personal listas nedan i två separata punktlistor.  

 

Chefers idéer på välfärdstjänster listas nedan 

 Kameraövervakning 

 Sensorer; inkontinens, rökning 

 GPS för promenader 

 Robotar för; tvätt, städ, omsorg, lyft, matning 

 Ett system för all dokumentation 

 Löpband eller cykel kopplad till Google Maps 

 Utveckla Phoniro eller annan app så att det fungerar på alla telefoner då det i dagsläget 

endast fungerar till Android. 

 

Personalens idéer på välfärdstjänster listas nedan 

 Robotar för; lyft, städ, tvätt 

 Sensorer för inkontinens 

 System kopplad för lön och schemaläggning 

 Lätt system för att söka information kring brukare 

 En ihopslagning av telefon och larm 

 Ha ett system för allt där alla, oavsett befattning, kan ta del av viss information 

 

8.4.1 CenPad 

Under intervjuerna fanns det ett stort intresse för CenPad. CenPad för personal verkade dock 

vara mer aktuell än för brukare. I tabell 4 nedan visas hur stor procent av de olika repsondent-

grupperna som såg ett värde i CenPad. De som inte kommenterade kring CenPad räknas till 

dem som inte såg något värde. Det bör även tilläggas att om respondenten ansåg att delar med 

CenPad var bra räknades det som att de såg ett värde även om de inte gillade alla ideér kring 

CenPad. Vissa av de intervjuade boendena har redan tjänster med medicinsignering via surf-

plattor eller kommer ha det inom en snar framtid.  
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Tabell 4 - Hur stor procent av de olika repsondentgrupperna som såg ett värde i CenPad. 

Respondentgrupp Procentuellt hur många som ser 

värde i CenPad för personal 

Procentuellt hur många som 

ser värde i CenPad för bru-

kare 

EC kommu-

nal/stiftelse 

75 % 75 % 

EC privat 80 % 67% 

EC hemvård 100 % 50 % 

Personal 89 % 43 % 

 

Både chefer och personal har liknande syner på tjänster kring CenPad för personal. Det finns 

även många tankar om vilka tjänster som kan användas av brukare. Efter diskussioner om 

vilka tjänster som skulle vara intressanta att knyta till CenPad kom dessa förslag; 

 

Chefers och personals förslag på tjänster till CenPad för personal 

 Signeringslistor för både medicin och aktiviteter 

 Notifikationer om signeringarna inte utförs 

 Översikt över genomförandeplanen 

Chefers förslag på tjänster utöver tidigare nämnda  

 Personalens dagsplanering och schema 

 Kopplas till Phoniro 

Personals förslag på tjänster utöver tidigare nämnda 

 Avföringslista 

 

Chefers och personals förslag på tjänster till CenPad för brukare 

 Korsord  

 Matsedel 

 Nöje och kultur, tex musik 

 Läsning 

 Kommunikationsappar, till anhöriga och läkare, till exempel Skype 

 

Chefers förslag på tjänster utöver tidigare nämnda 

 Minnesträning 

 Språköversättning 

 Foton 

 

Personalens förslag på tjänster utöver tidigare nämnda 

 Facebook 

 Enklare spel 

 Bokning av aktivitet eller spel 

 Önskemål av aktiviteter eller mat 

 Informationssökning 
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När personal och enhetschefer svarade på varför en CenPad för brukare inte var aktuellt hand-

lade det om brukarnas dåliga teknikvana. De har uppfattningen att brukarna inte skulle känna 

sig bekväma med en surfplatta eller inte klara av att använda den. Vissa påstod även att de 

brukare som är intresserade redan har en egen dator, surfplatta eller smartphone. 

 

Under fokusgrupperna och intervjuerna med brukarna varierade intresset för CenPad. Vissa 

tyckte att det lät spännande medan vissa ställde sig negativa till det. De som var negativa hade 

ofta motiveringarna att det skulle bli för svårt att lära sig använda sådan teknik eller att de 

hade en dator som de var nöjda med. De som hade datorer kunde trots att de själva inte var 

intresserade av CenPad se värdet av den för brukare som inte har en dator.  

 

Många brukare som tyckte att en surfplatta verkar svårt att använda berättade att de gärna 

skulle vilja ha en återkommande utbildning kring användande. När de tyckte att en CenPad 

verkade som en bra idé var det oftast för nöjes skull istället för att använda appar kring sin 

egen hälsa. Främst för att vård ansågs som svårare att manövrera än appar för underhållning. 

Resultat från den empiriska datan visar även att brukarna är obenägna att själva stå för kost-

naden av IT-produkter och istället anser de att kommunen ska betala.  

 

De tjänster som de önskade på en CenPad listas nedan.  

 Läsning av böcker och tidningar, då är det viktigt att kunna göra texten större eftersom 

att många brukare ser dåligt 

 Korsord  

 Skype eller annat kommunikationsverktyg för enkel kontakt med anhöriga 

 Musik 

       

8.4.2 Kanopy 

Kanopy väckte stort intresse hos de allra flesta enhetscheferna. De såg värdet i att underlätta 

vägningen men även att se sömnmönster. Det fanns även någon enstaka enhetschef som ansåg 

att det var intressant främst för punktinsatser. Bland personalen var intresset inte lika stort. 

Vad chefer och personal tyckte angående Kanopy kan ses i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5- Chefer och personals åsikter om Kanopy 

Respondent grupp Mäta sömnmönster Mäta vikt Mäta rörelse/larm 

EC kommun/stiftelse 75 % 25 % 25 % 

EC privat verksamhet 71 % 86 % 29 % 

EC hemvård 50 % 25 % 25 % 

Personal 22 % 44 % 33 % 

 

Cheferna syn på fördelar med Kanopy varierade. Många tyckte att ett sömnmönster är värde-

fullt för att se om brukaren sover ordentligt och hur länge brukaren sover. Det såg också ett 

värde i att slippa onödiga nattillsyner om Kanopy skulle kunna ersätta dessa. Det skulle dels 

effektivisera personalens arbete men även skapa värde för brukarna då de slipper bli störda 

mitt i natten. Vissa chefer ansåg även att specifika uppföljningar kring vikt och sömn hade 

varit bra men att de då görs vid behov och för ett syfte. De skulle till exempel kunna göras för 

utvärdering av en ny medicin. Många chefer såg även ett värde i att mäta vikten då vägningen 

idag sker i klumpiga vågstolar.  

 

Det personalen såg som den största vinsten var att slippa väga brukarna eftersom vågstolarna 

är omständiga och vägningen av brukarna tar mycket tid. En del av personalen såg också vär-

det i sömnregistrering för att underlätta personalens arbete med alla nattillsyner som sker i 

samband med till exempel att en brukare är nyinflyttad eller att brukare börjat med en ny me-

dicin.  

 

De ansåg i vissa fall att Kanopy skulle passat bättre på ett annat boende än deras egna. Vissa 

var också oroliga över att Kanopy tar bort den mänskliga kontakten på nätterna. Personalen 

hade också inputs kring hur Kanopy skulle kunna utvecklas. Till exempel nämnde några 

stycken att det skulle vara bra att koppla Kanopy till ett larm. 
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Brukares syn på Kanopy varierade. Vissa berättade att Kanopy inte kan ersätta vård eftersom 

att vård bör vara mänsklig vård. Det som brukarna såg som det mest värdefulla med Kanopy 

var att slippa väga sig i en vågstol eftersom att de tycker det är omständigt och tar mycket tid. 

Att mäta sömnen känns värdefullt i vissa fall, det vore bra att veta hur länge en sover och hur 

bra sömnen är. Vissa brukare vill dock kunna sätta av och på denna sömnmätning för att inte 

känna sig övervakade dygnet runt.  

 

De flesta brukarna säger även att om Kanopy kan underlätta personalens arbete kan det vara 

bra.  

8.5 Hur äldreomsorgen i Uppsala implementerar ny teknik 

Hur en organisation fungerar och hur långa beslutsvägarna är skiljer sig beroende på boendets 

driftform. I kommunala verksamheten skickar verksamhetschefen en intresseförfrågan om en 

ny implementation till högre instanser, se figur 7. Tiden mellan förfrågan och beslut kan där-

för vara väldigt lång.  

 

 

Figur 7 - Beslutkedjan hos kommunala aktörer 

 

 

Hos privata aktörer ansvarar enhetscheferna själva för beslut kring nya implementeringar, 

vilket gör beslutsvägen kortare. Men vid större investeringar, som ligger utanför budget, råd-

frågas regionchefer i koncernen. En enhetschef nämnde ett problem som dock kan ske vid 

större investeringar. Det uppstår då deras budget är begränsad och påverkas av många olika 

faktorer vilket gör vissa investeringar svåra. En faktor är till exempel sjukdomar som magsju-

ka som ger höga oförutsedda personalkostnader.   
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Enhetscheferna som har arbetat både inom privat och kommunal regi beskrev att det finns en 

tydlig skillnad hur implementering av nya produkter sker och hur verksamheterna fungerar. 

Beslutsvägarna är enligt dem kortare inom privat regi. De säger att positionen som enhetschef 

på ett privat boende blir mer likt att driva ett eget företag och därför fås mer eget ansvar. 

 

Hur besluten tas på hemvårdsföretag var däremot mer varierat. Några hemvårdsföre-

tag beskriver sina organisationer som små och därför har enhetscheferna stor påverkan på 

implementationerna som sker. Dock är budgeten väldigt snäv och därmed är det svårt med 

större implementeringar för organisationerna. Ett av hemvårdsföretagen tillhörde en stor kon-

cern vilket leder till att de inför implementationer enbart om koncernen gör det.  

 

  a    e en        ala      n an er a     r ndr n  a   ldre    r en   ed  n  rande a  

 l  a   l  rd  e n   a funktioner, beslutas ytterst av politikerna. Kommunen har ön  e  l 

 ad   r   n    ner de   ll  a  en  e    en a     re a en        e  lar  nn  a   nerna  r kun-

n  are  n     r de .   r    n n en enl      a    e en  r a    ler   re a    a  e      n   e- 

  l   ran   en  ed  nr   n n   ldre    r . Stabschefen an er a     r a   l   a      n en n  

 d      e   re a en  ara d         a    a e era   d  a e     n   an  ed  n  rande a  

  l  rd  e n l      r de    ldre    r en. 

       

Uppsala kommun utvecklar inte egna system från grunden utan köper in system 

via upphandlingar av system och är därmed kravbeställare. Men de vidareutvecklar och un-

derhåller systemen. Kommunen har även mål om hur de skulle kunna arbeta mer med e-hälsa. 

Strategi- och utvecklingsansvarig på Uppsala kommun berättar att kommunen nyligen  ar 

an a    en   r al n n   lan   r   -    e   n     l a    rd och omsorg. Planen är att det ska 

finnas en ny systemlösning till år 2019 som kommer ligga till grund för att använda mer e-

hälsa i Uppsala kommun. Men hon anser att det inte går att via to     rn n   ara l   a    

 a   r a         er    boendena. 

 

I äldreomsorgen är det få som känner till själva termerna e-hälsa och välfärdstjänster. De som 

hade hört talas om termen hade hört talas om det men kunde inte beskriva de Den enda grupp 

där alla hade hört konceptet e-hälsa var de som hade olika befattningar inom kommunen. I 

tabell 6 kan ni se hur resultatet från intervjuerna såg ut. 
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Tabell 6 – Andel respondenter som hört talas om e-hälsa 

De olika respondentgrupperna Andel i procent som har hört ta-

las om e-hälsa  

Enhetschefer hemvård 25 % 

Enhetschefer privata 29 % 

Enhetschefer kommunala 50 % 

Personal inom boenden och hem-

vård 

33 % 

Brukare 0 % 

Tjänstemän på kommunen 100 % 

 

 

Anledningen varför välfärdtjänster inte är större i Uppsala tror strategi- och utvecklingsansva-

rig beror på att äldreomsorgen har massor av olika system som inte kommunicerar med var-

andra. De olika verksamhetssystemen finns oftast bara i kommunen och har blivit specialan-

 a  ade   r att passa olika fall.  Målet är att i  ra   den   nna     la  a  an all  n  r a   n 

      nna anal  era den    r a     nna   ra   er da a  ellan     e   e     en   andard   e  

        er   n  r era   andarden  r inte bestämt än. Till exempel kan HIP vara en intres-

sant plattform. Den har börja    a    dr     en an  nd  inte av Uppsala idag. Sveriges Kom-

  ner      and   n         ar  n e  n  r era       ner      r de   a   r  lla sig till det 

än. Enhetschefen på KLK-IT anser att det hade varit bra om politikerna beslutat att alla ska ha 

en s andard   er  ela lande      de  n era den   andarden  rden l      ar e   n  socialstyrel-

 en     er  ed n a r   l n er     e  ar e      n an a  a   na l  n n ar   ll de d  alla 

     ner  ar   na e na l  n n ar.  
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9. Analys 

Det finns en bred konsensus om att e-hälsa kommer behövas i framtidens äldreomsorg. Un-

dersökningen har visat att det finns ett stort intresse men det är ännu inte bestämt hur den ska 

implementeras vilket öppnar upp för företag att komma in med sina e-hälsoprodukter. I analy-

sen diskuteras hur företag kan etablera sig inom äldreomsorgen och vilka IT-lösningar som 

skulle kunna lösa existerande problem i äldreomsorgen.  

9.1 Etablering på en konservativ marknad 

För att ta sig in på en konservativ marknad där de anställda ofta har dålig IT-vana är det 

många aspekter företag bör ta hänsyn till. Marknadsbarriärer, kundgrupper och användarnas 

inställning till innovationer är några av dessa.  

9.1.1 Barriärer för implementering inom äldreomsorgen 

Cenvigo vill etablera sig inom äldreomsorgen som vi har upptäckt är en svår marknad, på 

grund av branschnivåns barriär i form av politik och regler som bland annat LOU, nämns i 

kapitel 2. LOU gäller dock endast de kommunala boendena vilket gör att den inte hindrar im-

plementering hos privata vårdgivare. Ett alternativ för att komma in på denna konservativa 

marknad är att bli en av kommunens leverantörer genom en offentlig upphandling. Det skulle 

ge e-hälsoföretag ett bra referenscase och möjlighet att visa upp sig. Samtidigt anser vi att 

offentliga upphandlingar är tidskrävande. 

 

I Uppsala kommun styrs delar av all äldreomsorg politiskt då verksamheter bland annat tving-

as använda dokumentationssystemet Siebel, nämns i avsnitt 8.2.1. Tvånget kring Siebel kan 

ses som ett hot mot implementering av ny teknik i äldreomsorgen. Att ett gratissystem kom-

mer som ett krav från kommunen gör det svårare för nya aktörer att komma in på Uppsala-

marknaden. Samtidigt får de nya företagen inte glömma bort att det finns fler system att för-

hålla sig till än Siebel.   

 

PFF, som nämns i avsnitt 6.5, definiererar en av sina krafter som konkurrens från befintliga 

aktörer. E-hälsa inom äldreomsorgen är relativt nytt och därför finns det få konkurrenter, se 

kapitel 2 . Därför kan konkurrens från befintliga aktörer ses som ett hot som börjar växa. Vis-

sa konkurrenter har dock identifierats, Sekoia och Appva, finns som befintliga system i av-

snitt 8.2. Sekoia och Appva kan ses som direkta konkurrenter till en surfplatta som kan under-
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lätta personalens arbete då de innehåller funktioner som digitala signeringar. Ska ett nystartat 

e-hälsoföretag lansera en liknande produkt bör de differentiera sig genom att paketera ytterli-

gare eller andra funktioner. Funktionerna bör tillkomma i samarbete med personal på boende-

na då de har en god insyn i vad som faktiskt behövs i den dagliga verksamheten.  

 

Ett annat hot är från nya aktörer, återigen relaterat till PFF avsnitt 6.5.  Hotet kring etablering 

i äldreomsorgen handlar främst om att marknaden inte innehåller många aktörer och vi anser 

att det är en attraktiv marknad. När större företag upptäcker potentialen i e-hälsoprodukter 

kommer de förmodligen vilja ta sig in på marknaden. Större företag har då genom sitt resurs-

övertag och varumärke redan från början en fördel gentemot det lilla företaget. Därmed måste 

småföretagarna ha en stark relation till sina kunder för att inte tappa dem till väletablerade 

företag.  

 

Kunders förhandling, relaterat till PFF avsnitt 6.5, är något nyföretagare bör ta i beaktning. 

Kunderna har en maktposition kring förhandling inom äldreomsorgen både via kommunens 

upphandlingar och för att det är få aktörer. Som tidigare nämns köper kommuner in produkter 

via LOU vilket leder till att företaget som vinner upphandlingen får en stor fördel gentemot 

resterande aktörer. Det kan leda till priskrig mellan aktörerna för att kunna vinna kommande 

upphandlingar med kommunen eller ett priskrig mellan aktörerna för att få stora marknadsan-

delar inom den privata äldreomsorgsmarknaden. Då måste företagen ta ställning till om 1) de 

vill ha kommunen som kunder 2) om de vill sänka sitt pris, därmed marginaler, för att slå sig 

in på marknaden. 

 

Problemet kring att det är få aktörer, gör att kunderna avgör vilka företag som får marknads-

andelar. E-hälsoföretagen måste därmed bygga upp en stark relation med kunden för att deras 

produkter ska adopteras och att ryktet om företaget börjar spridas. Då aktörerna inom äldre-

omsorgen har bra koll på varandra och vilka IT-lösningar som används, gäller det för e-

hälsoföretagen att snabbt leverera bra resultat. Vi tror inte det viktigaste är kvantiteten av pro-

jekt utan kvalitén på det som levereras.  
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Ytterligare ett hot som bör nämnas är hot från substitut. Eftersom att e-hälsobranschen är väl-

digt ung och inte helt upptäckt kommer många nya aktörer dyka upp inom en snar framtid. 

När branschen får ett starkt rykte om sig kommer troligen många företag som inte har e-hälsa 

som sin primära marknad börja utforska sina möjligheter. Företag som Apple skulle kunna 

klassas som ett potentiellt hot, främst för att iPad kan jämföras med en lättanvändlig surfplatta 

samtidigt som den kan samla många olika typer av appar. En iPad används då för samma 

kundbehov som egentligen inte är ämnet för det. Det är svårt att förutspå dessa typ av hot, 

men det viktiga är att e-hälsoföretagen utför kontinuerliga omvärldsanalyser för att hålla sig 

uppdaterade om förändringar på marknaden.  

 

En barriär som enbart företaget kan påverka är sina resurser, se kapitel 2. Nya företag har 

begränsat med resurser och det kan vara den avgörande faktorn för vilka företag som överle-

ver. De aspekter som behöver finansiella resurser är bland annat marknadsföring och pro-

duktutveckling. Samtidigt behöver nya företag bestämma sig var det är mest lönsamt för dem 

att lägga sina begränsade resurser. Troligen är det svårt i början att tillfredställa alla företags-

behov samtidigt. Cenvigos situation är däremot ovanlig då koncernstruktur ger en stor fördel 

då de finansiella resurserna inte är lika begränsade som andra nya företag.  

9.1.2 Potentiella kundgrupper 

En annan aspekt som en tredjepartsleverantör bör undersöka är vem som faktiskt är kunden. 

Det finns olika infallsvinklar på vem kunden kan vara; kommunen, privata aktörer, inköparna 

från verksamheterna eller brukarna. I 8.4.1 nämns att brukarna inte vill betala för e-

hälsoprodukter själva och därmed kan de uteslutas som kund i nuläget. Dessutom kan brukar-

na kopplas till kategorin laggards enligt diffusionsmodellen vilket gör att de kommer adopte-

ra ny teknik sent. Det leder till att verksamheterna, i förlängningen kommunala boende, som 

kommer köpa in e-hälsoprodukterna.  
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Att inrikta sig mot privata aktörer inom äldreomsorgen kan vara ett smart drag för nya före-

tag. Främst för att det är kortare beslutsvägar då cheferna själva kan ta beslut och det inte 

finns någon påverkan av LOU. En sådan kombination anser vi ger en stark bas för nya företag 

att etablera sig och testa på marknaden. Samtidigt måste e-hälsoföretagen bestämma sig om 

de vill börja med äldreboenden eller hemvården. Enligt oss kan äldreboendena i Uppsala vara 

att föredra. I Uppsala finnas det många små aktörer inom hemvården som inte finner något 

intresse i att implementera nya IT-lösningar som de inte anser sig vinna något på. Hemvården 

styrs av biståndsbesluten och arbete utöver bestämda timmar ses som en belastning då hem-

vårdsföretagen inte får betalt för dessa. Därför kan det vara svårt att motivera hemvårdsföre-

tagen att implementera nya lösningar om det inte finns ett tydligt värdeskapande. 

9.1.3 Användargrupper 

Cenvigo har börjat fokusera på brukare och vad som är värdeskapande för dem. Men brukarna 

inom vårdkedjan tillhör användarkategorin laggards, se avsnitt 6.3. Det beror på att brukarna 

ser IT-lösningar som främmande och det kan bero på deras begränsade kunskap om använd-

ning inom IT. När de väl såg värde var det främst i appar inom kategorin nöje istället för häl-

sa. För att snabbare få en stor marknadsspridning och bra produktutvecklig bör e-

hälsoföretagen arbeta med användargruppen, innovators. Att hitta tydliga innovators inom 

äldreomsorgen har varit problematiskt och om någon kategori ska knytas an till innovators 

bör det vara personalen. Personal gav ofta förslag på ytterligare användningsområden för pre-

senterade e-hälsoprodukter och verkade överlag intresserade av IT-lösningar. Deras förslag 

anser vi är en bra utvecklingsmöjlighet då de har en god insyn i den dagliga verksamheten. 

Samtidigt har de ingen större makt vid implementation av IT-lösningar och är känsliga om det 

är stor osäkerhet kring nya system. Men utvecklar företagen produkter efter marknadens be-

hov och tillsammans med innovators kommer produkten skapa värde samt att den relativa 

fördelen ökar. Det tror vi leder till en snabbare adoption baserat på innovationsdiffusions mo-

dellen, se avsnitt 6.4. 
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9.1.4 Hur når man ut till marknaden? 

En möjlighet för e-hälsoföretag att bli verksamma inom Uppsala kommun är att starta upp 

pilotprojekt, vilket Cenvigo har gjort som nämns i avsnitt 3.1. Många boenden vill gärna testa 

nya idéer genom pilotprojekt, fördelen är att det inte behövs offentlig upphandling. Pilotpro-

jekten är en god möjlighet för företaget att visa upp sig själva och sina produkter på markna-

den. Projekten ökar både synligheten och testbarheten hos innovationen, vilket är faktorer 

som påverkar adoptionstakten, se avsnitt 6.5. Dessutom ger pilotprojekt möjlighet till pro-

duktutveckling för att tillgodose användarnas behov genom den nära kontakten med använ-

darna. Problemet för företagarna blir dock att det finns begränsningar, både finansiellt och 

tidsmässigt 

 

E-hälsoföretagen måste därmed ställa sig frågan till vem och hur de ska marknadsföra sig. De 

kan välja brukarna, vilket gör att efterfrågan då kommer från dem till verksamheterna, bot-

tom-up kommunikation. Men då är det inte säkert att äldreboendena kommer implementera 

produkterna. Skulle företagen istället marknadsföra sig mot inköparna kan efterfrågan bli stör-

re då inköparen tydligare kan se ett värde i IT-lösningen. Det kommer då resultera i top-down 

kommunikation men behöver inte betyda att slutanvändarna kommer vilja nyttja produkterna. 

Vad är bäst att göra för ett e-hälsoföretag? Det mest optimala är att välja inköparna som pri-

märgrupp för marknadsföringen, främst för att de har makten vid inköpen av IT-lösningar. Vi 

tycker även att företagen ska se brukarna som den sekundära gruppen för marknadsföring, 

vilket gör att de inte får inte glömmas bort.  Att marknadsföra sig till fel användargrupp är 

mycket resurskrävande och därför måste e-hälsoföretagen ha en ordentlig marknadsförings-

strategi innan de börjar. Samtidigt kan ett samarbete med mer väletablerade företag vara en 

lösning. Har e-hälsoföretagen en bra produkt/tjänst men behöver hjälp med antingen kanaler 

eller finansiering, kan samarbeten i form av capability transfer vara att föredra.  

Hur marknadsföringen ska ske måste bestämmas av e-hälsoföretagen baserat på önskad mål-

grupp. Däremot har vi märkt att marknadsföringen påverkas av vilka ord som används. Ett 

exempel på det är brukarnas inställning till ordet robot se avsnitt 8.3.1. 
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9.2. Cenvigos tekniska vägval som tredjepartsleverantör 

Det finns olika vägval för tredjepartsutvecklare gällande vilken IT-infrastruktur de vill anpas-

sa sig till. Att anpassa sin produkt efter en specifik infrastruktur medför kostnader för utveck-

ling och underhåll. Därmed är anpassningen resurskrävande och med begränsade resurser 

måste en tredjepartsutvecklare prioritera hur den ska utveckla sin mjukvara. I Cenvigos fall 

har företaget begränsade mänskliga resurser då de endast har en utvecklare.  

 

Därför har några olika vägval för Cenvigo identifieras. En möjlighet är att fortsätta arbeta 

med smarta hem-projektet i Skellefteå. Om den gateway som används i projektet får mark-

nadsandelar kommer det placera Cenvigo i en bra strategiskt position. Positionen kommer då 

vara att endast sälja in sin produkt som kunden kan koppla till en gateway den redan har. Ef-

tersom Cenvigo är först att koppla upp produkter (Kanopy) mot den specifika gatewayen 

kommer de få ett first mover advantage. Samtidigt kan det bidra till att andra konkurrerande 

företag kan ta lärdom av Cenvigo och vidareutveckla sina koncept för att snabbt differentiera 

sig på marknaden, second mover advantage.  

 

En fördel med att koppla upp sig mot en gateway är att Cenvigo slipper ansvara för datakom-

munikationen på nätet. Gateway leverantören ansvarar då för att kommunikationen är säker 

och laglig. Men om gatewayen i projektet inte lyckas på marknaden kommer kombabilteten 

till gatewayen inte generera samma fördel. Men anpassningen till gatewayen behöver inte 

vara förgäves om gatewayen följer CDG, som nämns i avsnitt 5.2.  Cenvigos produkter kom-

mer därmed utvecklas mot en standard som finns internationellt. Den anpassningen kan öppna 

upp nya marknader i andra länder. Men då bör det utvärderas hur de andra länderna använder 

standarden i praktiken. Till exempel har Danmark ett beslut kring användandet av CDG men 

om en tredjepartsleverantör väljer att satsa på den danska marknaden. 
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Ett annat alternativ är att Cenvigos gör sina produkter kompatibla med Hälsa för mig. Efter-

som det är styrt av staten litar troligen kommunerna på att Hälsa för mig följer de lagar som 

finns.  Det är en stark samarbetspartner som inte får slut på finansiella resurser.  Genom att 

använda de APIer som finns kan Cenvigo slippa ta ansvar för säkerheten runt lagringen av 

datan. De utmaningar som finns är att Hälsa för mig precis har öppnats för utvecklare och det 

bör utredas när produkter potentiellt kan tas i drift. Ett problem är att det verkar som att invå-

nare har rätt att göra ändringar i sin personliga data. Det kan då svårt för en tredjepartsleve-

rantör att garantera att datan som genereras av deras produkter är korrekt.. En annan utmaning 

är hur datakommunikationen kommer att fungera. Om Cenvigos server kommunicerar med 

Hälsa för mig måste fortfarande Cenvigo se till att datan kan transporteras säkert från sensorn 

till sin server och sedan vidare till hälsa-för-mig kontot. Med tanke på lagar runt datalagring 

och datakommunikation blir det kostsamt för ett företag om de inte skyddar den personliga 

integriteten. Dels måste själva dataöverföringen ha säkerhet med kryptering men det krävs 

även att det inte går att identifiera brukaren och dess data genom att analysera när och hur 

data skickas.  

 

Ett tredje alternativ är att sammankoppla Kanopy direkt till Siebel. Även då kommer Cenvigo 

vara tvungna att ansvara för datakommunikation tills datan når Siebels servrar. Fördelen med 

att skicka datan till Siebel är att Siebel används på alla verksamheter i äldreomsorgen i Upp-

sala och därför skulle personalen inte behöva ändra sitt arbetssätt särskilt mycket. Som vi för-

stått det från KLK-IT skulle även en sådan implementering vara tekniskt möjlig. Däremot om 

produkten utvecklas för att vara kompatibel med Siebel hjälper det inte implementeringen i 

andra kommuner. Dessutom som nämns i avsnitt 8.2.1, är Siebel på väg att eventuellt ersättas 

i framtiden.  

 

Det som kan ifrågasättas är om en tredjepartsleverantör måste välja vilka standarder den ska 

utveckla sin produkt mot. Rent tekniskt skulle det fungera att använda en gateway som skick-

ar datan till Hälsa för mig. Produkten skulle även kunna implementera en funktion med data-

export till Siebel. Det stora problemet som ett litet företag har är att de har begränsade resur-

ser. Det tar tid att sätta sig in i de olika APIern och ändra i mjukvaran och frågan är om diffe-

ransen mellan kostnaden och intäkter är tillräckligt stor för att motivera utvecklingen. 

Det skulle även gå att göra allt själv från sensor till server och interface. Problemet blir då att 

systemet inte är kompatibla vilken är en viktig värdehöjande faktor för användarna. Om det 

inte fungerar bra för användarna är det svårare att sälja in till kunden.  
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9.3 Problemområden inom äldreomsorgen i Uppsala 

Under intervjuerna har det framkommit många olika problemområden inom äldreomsorgen i 

Uppsala kommun som vi tror kan påverka en implementation av e-hälsa. Exempel på pro-

blemområden är personalfrågor, IT-systemen och generationsfrågan. 

9.3.1 Personalrelaterade problemområden 

Personalen inom äldreomsorgen förväntas att ha en stor kunskapsbas och det är svårt att hitta 

personal som uppfyller alla kompetenskrav. Ett stort problem är att personalen har svårigheter 

att använda IT-system och en orsak är att viss personal saknar kompetens inom datoranvänd-

ning. Men även om personalen är en van IT-användare kan ett system med svårt gränssnitt 

fördröja inlärningen och det påverkar personalens arbetstid. Dessutom kommer personalen 

behöva lära sig nya system på varje nytt boende de börjar arbeta på. Problemet blir extra tyd-

ligt i äldreomsorgen som har en hög personalomsättningen och personalen hinner därför inte 

alltid lära sig alla system innan de byter arbetsplats. Dessutom tar upplärningstiden från den 

tid personalen skulle kunna lägga på brukarna. På grund av ovannämnda problem måste nya 

aktörer inom e-hälsa i äldreomsorgen dra ner på systemen och göra det enklare för använda-

ren. 

 

En annat problem med personalens kompetens är språkkunskaper. Nu finns det krav att do-

kumentation ska ske på svenska och all personal kan inte tillräckligt bra svenska för att kunna 

göra det. Därför bör systemen ha ett stöd för fler språk än svenska.  

9.3.2 IT-systems misslyckande av att leva upp till förväntningarna 

Anledningen till att Siebel är ofunktionellt, nämns i avsnitt 8.1.2, tror vi kan bero på att sy-

stemet är dåligt uppbyggt. Anledningen till att systemet blev dåligt uppbyggt tror vi kan bero 

på arbetsprocessen som användes vid systemuppbyggnaden. Det går att jämföra och se likhe-

ter mellan  arbetsprocessen runt att utveckla Siebel och vattenfallsmodellen. Resultatet av 

Siebel har blivit något som vi anser vara ett legacy system. Om utvecklingen istället hade va-

rit mer agil skulle systemet kunnat utvecklas annorlunda. Systemet hade då kanske blivit mer 

funktionellt eftersom systemet från början blivit tvunget att anpassa sig efter förändringar. Det 

är dock svårt att säga hur enkelt det skulle vara för en kommun att arbeta agilt eftersom deras 

arbetsprocess bygger på LOU och kravspecifikationer. Det skulle vara intressant att studera 

hur LOU påverkar implementationen av andra IT-lösningar inom offentlig sektor. 
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Nu har Uppsala kommun en ny en lösning som ska komma 2019 och ligga till grund för e-

hälsan i Uppsala men det är inte självklart vad det innebär. Det beror på att det bara en vision 

idag utan en konkret plan för att nå dit. Frågan är då om kommunen gör samma sak som de 

gjorde med Siebel men förväntar sig ett annat resultat. Kommer arbetsprocessen med den nya 

systemlösningen för 2019 vara enligt vattenfallsmodellen?  

9.3.3  IT som generationsfråga 

Informationsteknologi har utvecklats snabbt och vilken generation en individ tillhör kan på-

verka dennes relation till IT. Brukarnas varierade syn på teknologi kan bero på brukarnas 

blandade ålder.  

 

Då det är få brukare som använder IT-produkter, se avsnitt 8.3.1 går det att dra slutsatsen att 

IT-användandet är betydligt mindre utbrett bland brukare på äldreboenden än bland yngre 

generationer i Sverige. Generationsfrågan kan både påverka IT-användandet men även in-

ställningar till saker som integritet. Brukarna som inte använder IT-produkter har ofta ansett 

teknik som krånglig, inte tyckt att de har någon användning för den och att de är för gamla för 

att lära sig. Det mesta pekar dock på att denna inställning kommer förändras med tiden. Vissa 

har även berättat att de få brukare som är IT-intresserade redan har en dator, surfplatta eller 

smartphone vilket leder till att de inte är intresserade av en enkel variant av en surfplatta. Den 

stora majoriteten av brukare använder dock inte IT-produkter och därför kan det bli svårare 

för brukare att enkelt testa nya IT-lösningar. Enligt innovationens diffusion är testbarhet en 

bidragande faktor till hur snabbt en ny produkt kan adopteras av kundsegmentet. Möjligtvis 

att Cenvigo, som vill sälja en i form av CenPad, även tillhandahåller en introduktionskurs för 

brukarna för att förenkla användandet. Personalen har troligen inte den extratiden i idag och 

därför behövs det externa resurser. Samtidigt kan en introduktionskurs hållas av de flesta i 

den yngre generationen. 

 

I framtiden tror vi att IT-lösningar kommer ha större potential i äldreomsorgen då nästa gene-

ration kommer ha en större IT-vana. Vi tror att de kommer ha krav på IT-lösningar till äldre-

boenden i framtiden. Förutom datorvanan som nästa generation kommer ha, har regeringen 

även satt upp ett mål på att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på e-hälsa. Det tyder på att 

äldreomsorgen kommer förändras och svensk äldreomsorg har stor potential att införa olika e-

hälsoprodukter och välfärdsteknologi. 
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9.4 Potentiella IT-produkter att implementera i  äldreomsorgen 

Efter den insamlade empiriska datan har vi fått en tydligare bild kring vilka produkter som har 

potential att effektivisera och skapa värde inom äldreomsorgen. De olika aktörerna har ibland 

skilda önskemål kring produkterna vilket analyseras nedan.  

9.4.1 Aktörernas önskemål kring IT-system 

Kraven som de verksamma inom vården har på IT-lösningar kan sammanfattas med att de ska 

fungera felfritt. Att fungera felfritt kan brytas ner till tre områden; IT-lösningarna ska vara 

kompatibla med andra system, vara lätta att använda och de ska vara driftsäkra.  

Ifall system i större utsträckning blir kompatibla med varandra kommer dubbeldokumentatio-

nen minska vilket underlättar personalens arbete. En idé skulle kunna vara att använda sig av 

ett nätverk med sensorer som är kopplade till ett dokumentationssystem. Det skulle kunna 

eliminera en del av den dokumentationen som utförs idag, då enheterna skulle kunna skicka 

data direkt mellan varandra.  

 

Ett annat krav som diskuterades var att systemen inom äldreomsorgen måste vara driftsäkra. 

Det försvårar för verksamheter om ett system ligger nere. Frågan är om det skulle vara möjligt 

att ha ett system som kontinuerligt kan göra uppdateringar utan driftsavbrott. Sådana system 

finns men det är nog svårt att ändra dagens legacy system till att de kan göra kontinuerliga 

uppdateringar. Att schemalägga driftsavbrotten på kvällar har både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att färre arbetar då men det blir jobbigt för de få som arbetar att faktiskt få åt-

komst till information då det är utanför kontorstid.   

 

Åtkomstproblemet vid driftstopp, nämns i avsnitt 8.2.1, är löst med att det finns papperskopi-

or. Vi anser att det är konstigt att en IT-avdelning rekommenderar kommunens boenden att ha 

all dokumentation i papperskopior som back-up. En vanlig laptop har en batteritid som borde 

klara energitillförseln vid ett elavbrott. Om datorn även har en lokal kopia sparad skulle det 

lösa åtkomstproblemet om internetuppkopplingen är nere. Kommunen borde ha ett ekono-

miskt incitament av att undersöka hur mycket pappershanteringen kostar. Försvinner den 

kostnaden frigöras resurser som kan lägga på annat som exempelvis investeringar i e-hälsa 

eller godare mat. Möjligtvis finns det lagar och riktlinjer som reglerar lokala kopior men med 

tanke på att det finns information i pappersformat kan en inkräktare likaväl ta papprena som 

en dator. 
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9.4.2 Sensorer knutna till sängen 

Då vi har fått informationen om att tillsynen är en stor kostnad kan det vara värt att ifrågasätta 

om det är det bästa sättet att spendera skattebetalarnas pengar på. Samtidigt finns det delade 

meningar, brukarna kan tänka sig kameror eller annan digital nattillsyn men cheferna säger att 

brukarna inte vill ha kameror. Vem ska företagen lyssna på då? Aspekten kring den mänskliga 

kontakten måste då lyftas fram. Om brukarna väntar på nattillsynen endast för att få prata av 

sig bör själva nattillsynen ses över. Frågan är om det här är en vana som kommer naturligt 

eller om brukarna endast har vant sig vid att det är så det fungerar. Vi tror inte att en nyinflyt-

tad brukare som inte har haft nattillsyn tidigare kommer sakna mänskliga nattillsynen. 

 

Kanopys sömnmönster väckte stort intresse bland personalen på de flesta boendena men inom 

hemvården var intresset väldigt litet. Anledningen är nog att personalen på äldreboenden ser 

Kanopy som en effektivisering av sitt eget arbete då nattillsynen tar mycket tid. Hemvårdsfö-

retagen har inte samma problem med nattillsyn då de vi intervjuat inte utför tillsyner på nat-

ten.  Vi har hört exempel när personalen på boenden utför tillsyner under hela natten med en 

timmes mellanrum för att se hur brukare sover med syftet att utvärdera nya sängar, mediciner 

eller har en ny brukare på boendet. Det är dels väldigt tidskrävande för personalen men även 

jobbigt för brukare som ibland vaknar av tillsynen. Därmed skulle Kanopy eller kameror kun-

na spara in onödig tid och även bevara brukarnas integritet om personalen kunde se i realtid 

om brukaren ligger i sängen eller inte.  

 

Förutom nattillsynen har vi fått reda på att vägningen av brukarna är en omständig process, 

speciellt när viktstolar behöver användas, vilket ses i avsnitt 8.4.2. Vägningen skulle helt 

kunna ersättas av Kanopy genom att viktmätningen sker via sensorer under sängen. Idag er-

bjuder inte Cenvigo exakt vägning men det är ett mål som är påväg att uppnås. Kombinatio-

nen av sömn- och viktmätningen gör Kanopy till en produkt som skulle differentiera sig på 

marknaden. Den skapar värde för både brukare och personal inom äldreomsorgen.  

En annan aspekt som skulle differentiera Kanopy och öka mervärdet, är om den insamlade 

datan från sensorerna skickades direkt till Siebel. Då allt är textbaseras och besluten ligger 

inom kommunförvaltningen skulle det troligen vara relativt enkelt att implementera. Frågan är 

dock om det är värt att utveckla produkter som är kompatibla med Siebel då det enbart finns i 

Uppsala och det skulle ta kraft, energi och finansiella resurser.  
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Ett förslag på Kanopys produktutveckling är om sensorerna skulle kunna ersätta rörelselarm 

och larmmattor. Tanken är att personalen får en notifikation när en brukare lämnar sängen. 

Hur larmet från Kanopy skickas ska variera beroende på behov. Det kan handla om att ett 

larm går direkt när någon lämnar sängen eller om någon har varit borta från sängen en längre 

tid. Det skulle effektivisera personalens arbete då de enbart går in till brukaren vid behov och 

inte stör brukaren i onödan. Då kan även brukarens integritet bibehållas och därmed skapas 

värde för brukarna. 

9.4.3 En lättanvändlig surfplatta   

Det är väldigt viktigt att det som visualiseras i en produkt som CenPad kan vara kompatibelt 

med andra system, enligt de aktiva i verksamheten. Det kan lätt relateras till diffusionsmodel-

lens kompabilitetskrav som påverkar hur snabbt en innovation kan tas i drift. I längden blir 

kompatibiliteten en värdeskapande effekt då det minskar mängden dubbeldokumentation. 

Från personal och chefer finns det en önskan att ha all information samlad. Det som ska vara 

samlat är till exempel signering av medicin, utförda arbetsuppgifter, översikt över genomfö-

randeplanen och dagsplanering. För att förenkla arbetet kan en utveckling vara att enbart do-

kumentera avvikelser och inte det kontinuerliga arbetet. En idé skulle vara att personalen får 

en notifikation om en arbetsuppgift eller medicinering uteblivit. Vi tror att misstag på grund 

av glömska kan undvikas med hjälp av detta. 

 

En CenPad för brukare har i dag flertalet nackdelar. Det är dyrt att underhålla systemet, bru-

karna vill inte betala den och brukarna vill i stort sett inte använda den såvida det inte är nö-

jesapplikationer. Från början var tanken att sälja CenPads med appar knutna till hälsa men vi 

märkte att det inte är aktuellt i dag, då brukarna inte kände något behov av de. Önskemålen 

från brukarna har mest bestått av appar i form av spel, musik, korsord, minnesträning och 

läsning. Men hur differentierar sig CenPad från en iPad då? En aspekt som skulle kunna diffe-

rentiera CenPad är anpassning till handikappade. Flera brukare som vi har träffat på hade nå-

got form av handikapp som antingen berodde på stroke eller var medfött. Dessutom har 

många äldre begränsad syn och hörsel. Om en CenPad skulle kunna anpassas till handikappa-

de till exempel via styrning med ögon hade den differentierat sig på marknaden. Men det går 

att diskutera hur mottaglig ett sådant segment bestående av handikappade äldre är för innova-

tioner. Personer med handikapp har ofta en vana att använda teknik men de tillhör ändå en 

grupp inom IT-användning som vi benämner som laggards. 
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9.5 Kritik mot analysen  

Eftersom undersökningen begränsades till Uppsala är det svårt att veta hur resultatet kan ap-

pliceras på äldreomsorgen i andra delar. Många kommuner har dock liknande struktur men 

det finns ändå utmärkande egenskaper för varje kommun och det är alltid svårt att beräkna hur 

stor påverkan en egenskap har. Den skillnad som hittas som kan vara av betydelse har främst 

varit att det i Uppsala finns krav på användning av ett särskilt system vilket är ett krav inte 

alla kommuner har. Däremot är Siebel endast ett av många system och de andra kommuner 

har även många olika system i drift. Därför bör arbetssituationen vara liknande för verksam-

ma inom äldrevården i olika delar av Sverige.   

 

Undersökningen har även begränsas till en specifik tredjepartsleverantör av e-hälsa. Det finns 

självfallet både likheter och olikheter med andra företag i samma situation. Jämförs Cenvigo 

med andra helt nystartade bolag har Cenvigo en stabil finansiering. Men en tredjepartsleve-

rantör inom e-hälsa behöver inte nödvändigtvis vara ett litet nystartat företag utan resurser. 

Det skulle vara möjligt att större företag som vill byta inriktning går in som tredjepartsleve-

rantörer. Ett stort etablerat företag har andra resurser och därmed andra förutsättningar. Den 

här analysen är gjorts med hänsyn till mindre företag och därför behöver den inte vara anpas-

sad till större företag även om de också står för liknande utmaningar.  I produktutveckling står 

nog det flesta företag inför liknande utmaningar gällande värdeskapande produkter och hur de 

kan bli kompatibla med systemen som används i driften.  

 

Undersökningen och analysen har genomförts med den kunskap som inhämtas och funnits 

sedan tidigare hos författarna. Data har samlats in från verksamma inom äldreomsorgen men 

den finns några aktörer som har stort inflytande men som inte har intervjuats i den här under-

sökningen, exempel på dessa är anhöriga och biståndshandläggare. Dessutom är det ett urval 

av respondenter i de olika intressentgrupperna som intervjuats. I verksamheterna finns då en-

dast en begränsad insyn även om det har strävats efter en rättvisande bild av verksamheterna.   

 

Sjukvård och juridik är områden som påverkar äldreomsorgen och som ytligt behandlats i 

rapporten men inte varit centrala. Anledningen till det är att de inte tillhör författarnas primära 

kompetensområden.  Det kan då leda till att det finns fler faktorer som inte tagits tillräckligt 

mycket hänsyn till.  



       70  
   

10. Slutsats 

För att hitta en lönsam position som ett e-hälsoföretag inom äldreomsorgen krävs det att kun-

derna köper produkterna. Därför bör produkterna utformas efter verksamheternas behov. Idag 

är brukare inte villiga att betala för e-hälsoprodukter och därför måste finansiering av produk-

terna ske på annat vis. Äldreomsorgen ligger på kommunens ansvarsområde och därför blir 

det kommunen eller de privata aktörerna som är verksamma i kommunen som köper in e-

hälsoprodukter. Kunden blir därmed inköparen från verksamheten, trots att brukare och per-

sonal är slutanvändarna. Inköpares förutsättningar skiljer sig då kommunen styrs av LOU och 

därför finns det större möjlighet att implementera i de privata verksamheterna som har kortare 

beslutsvägar.  Men produkterna måste även ligga i linje med biståndsbeslut, då ökar möjlighe-

ten för att produkten adopteras. Till exempel har ett hemvårdsföretag inget intresse av att im-

plementera en nattillsynsprodukt då nattillsynen ligger utanför biståndsbeslutet.  

 

Att vara värdeskapande är en faktor som påverkar en innovations karaktär eftersom den rela-

tiva fördelen ökar desto mer värdeskapande en produkt är. Därför behövs en innovation som 

skapar värde och löser utmaningar inom äldreomsorgen. I undersökningen har det identifieras 

att verksamheterna bedriver mycket manuell övervakning, till exempel nattillsyn, vägning och 

avföringslistor. Dessutom är dokumentation en stor arbetsuppgift och det förekommer ofta 

dubbeldokumentation. Den manuella övervakningen och dokumentationen är något som skul-

le kunna lösas effektivare med IT. Brukare har överlag inte haft invändningar mot teknisk 

övervakning om den motsvarar den manuella som sker idag. Det är snarare politiker och verk-

samhetschefer som ser riskerna med att kränka integriteten. Dock krävs det att IT-lösningar 

inte är en belastning för verksamheterna. Därför måste de IT-lösningar som ska användas vara 

kompatibla med befintliga systemen i verksamheterna och de ska vara lätta att använda. 

Kompabiliteten är en stor fråga då det handlar om vilka standarder som ska följas. Det finns 

inga klara direktiv på nationell eller internationell nivå om vilka standarder som bör följas. 

Därför behöver ett e-hälsoföretag välja standarder som de har tillräckliga resurser för att ut-

veckla mot och som de tror på. Kravet på att IT- system ska vara lätta att använda är för att 

det finns en begränsad datorvana bland både personal och brukare. Brukare överlag ser inget 

värde i att lära sig att använda ett gränssnitt för e-hälsoprodukter. Därmed blir det svårare vid 

adoption av en produkt där brukaren ska använda ett gränssnitt.  
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Men som mycket annat sker förändring över tid och det är möjligt att brukarnas inställning är 

annorlunda i framtiden. Det är svårt att veta hur framtiden kommer se ut trots alla visioner om 

en värld full med e-hälsa.  
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11. Diskussion 

Det finns en konsensus om var äldreomsorgen är idag och var den bör vara, men vägen dit är, 

vad vi kan se, ännu inte bestämd. Det beror på olika faktorer och en av dessa är att de IT-

system som finns idag inte fungerar tillräckligt bra. De skulle behövas en stabil infrastuktur 

och tydliga standarder. Då skulle en tredjepartsutvecklare kunna koppla in sina produkter och 

med hjälp av kompabiliteten ha större chans att diffundera ut på marknaden. Intressant är då 

att undersöka hur andra branscher som verkar internationellt har gjort. Många branscher har 

kommit längre med standarder än vad e-hälsa har gjort. Exempel på sådana branscher är tele-

kom- och bankbranschen vilka båda är väldigt reglerade av politiska beslut. 

 

Förutom problemen med IT-lösningar och standarder har användarna inom äldreomsorgen 

begränsad kompetens inom datoranvändning. Tänk då hur verksamheterna skulle kunna öka 

sin effektivitet om de hade bättre IT-system. Vi tror att en anledning till att IT-lösningar fun-

gerar dåligt är att arbetssättet kring IT-utvecklingen påminner om vattenfallsmodellen och det 

resulterar ofta i bristfälliga system. Att arbetssättet ser ut som det gör skulle kunna bero på att 

LOU reglerar att en tydlig kravspecifikation måste finnas vid större inköp. Men för att accep-

tera eller förkasta hypotesen behövs vidare forskning i området. Forskning skulle generera 

kunskap om hur andra myndigheter hanterar IT-system, då myndigheter överlag har problem 

med IT-implementationen i Sverige.  

 

Centralt i denna undersökning är hur myndigheter arbetar med att adoptera nya IT-lösningar. 

Men implementering av e-hälsa skulle kunna ändra inriktning från sjukvård till hälsovård. Om 

data som samlas in från olika e-hälsoprodukter analyseras ges möjlighet att identifiera sjuk-

domar i ett tidigt skede.  Om befolkningen är friskare skulle samhället därmed reducera sjuk-

vårdskostnaderna. Då kan rätt insatser sättas in i tid för att förhindra att sjukdomar bryts ut. 

Det är intressant från ett forskningsperspektiv men även från ett företagsperspektiv. Från före-

tagens perspektiv är frågan vem som har rätt att analysera data och hur affärsmodellen ser ut. 

Ett sådant perspektiv kan appliceras på annan form av dataanalys i andra branscher.  
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Om e-hälsoprodukter lyckas etablera sig i Sverige kommer det generera konsekvenser som är 

värda att diskutera. Det kan växa fram ett motstånd från samhället där den stora rädslan verkar 

vara att den mänskliga kontakten försvinner inom vård- och omsorg. En risk när  maskiner tar 

över arbetsuppgifter är att folk arbetslösa och det innebär utmaningar för samhället. Däremot 

kan det då behövas annorlunda kompetens vilket öppnar upp möjligheterna för att utbilda fler 

människor och därmed integrera fler i samhället.   

Ett annat etiskt dilemma som återkommer är brukarens integritet. Undersökningen visade att 

beroende på aktör är rädslan för att kränka integriteten varierande. En fråga är vem som 

egentligen är orolig för att integriteten ska kränkas. Är det personerna vilkas integritet kränks 

eller är det andra personer som sitter och bestämmer vad som kränker en persons integritet? 

Sedan är det intressant att undersöka hur e-hälsolösningar i praktiken påverkar integriteten 

och om e-hälsa faktiskt kan förbättra integriteten. 
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Bilaga 1 – Underlaget för intervjuinbjudan 
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Bilaga 2- Frågeunderlag till kommunen 
 

Intervjufrågor 

 

 Bakgrund 

o Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 

o Hur länge har du arbetat på din befattning? 

o Vad har man rätt att besluta om i din position? 

o Hur utvecklat är konceptet e-hälsa i Uppsala enligt dig? 
 

 Organisationen  

o Vem tar alla beslut kring finansiering och hur verksamheter i Uppsala ska ut-

vecklas? 

▪ Hur mycket är du involverad i besluten? 

▪ Vilka fler befattningar är inkopplade? 
 

 Verksamheter 

o Vilka delar i en verksamhet tror du man skulle kunna effektivisera med IT-

lösningar? 

▪ Vilka potentiella problem skulle kunna förhindras med IT-tjänster/e-

hälsa produkter? 

o Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda IT-lösningar? 

o Vilka krav tror du verksamheterna har på IT-lösningar och e-hälsotjänster? 

o Vilken inställning tror du verksamheter har mot IT-lösningar? 

▪ Tror du det skiljer sig om verksamheten bedrivs av privat regi eller of-

fentlig? 

 

 Återkopplingsmöjligheter 

o Om vi har kompletterande frågor, är det okej att vi tar kontakt med er igen? 
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Bilaga 3- Frågeunderlag till chefer 
 

Intervjufrågor 

 

 Bakgrund 

o Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 

o Hur länge har du arbetat på din befattning? 

o Vad vet du om konceptet e-hälsa? 

 

 Nuläget 

o Vårdkedjan 

▪ Hur beslutas vem som får vilket stöd? 

▪ Hur ser vårdkedjan ut för folk som blir äldre och behöver mer stöd? 

▪ Vad styr vart brukare är i vårdkedjan? 

▪ Vilka preferenser är vanliga bland brukare?  

o Verksamheter 

▪ Vilka delar i en verksamhet tror du man skulle kunna effektivisera med 

IT-lösningar? 

▪ Vilka potentiella problem skulle kunna förhindras med IT-

tjänster/e-hälsa produkter? 

▪ Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda IT-lösningar? 

▪ Vilken  

 

 Önskemål (produkter presenteras) 

o Vad tror du om de presenterade produkterna? 

▪ Skulle dessa tjänster kunna uppskattas hos er och i så fall på vilket sätt? 

o Vilka andra tjänster tror du skulle vara av intresse hos er? 

o Vilka krav har ni på IT-lösningar och e-hälsotjänster? 

o Hur skulle du helst få information presenterad om brukarna?  

 

 Organisationen  

o Vem tar alla beslut kring finansiering och hur verksamheten ska utvecklas? 

▪ Vilka personer/befattningar är delaktiga i besluten? 

o Vad har man rätt att besluta om i din position? 
 

 Återkopplingsmöjligheter 

o Om vi har kompletterande frågor, är det okej att vi tar kontakt med er igen? 

o Skulle vi kunna få prata med andra delar i din verksamhet? 
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Bilaga 4- Frågeunderlag till personal 
 

Intervjufrågor 

 

 Bakgrund 

o Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 

o Hur länge har du arbetat på din befattning? 

o Vad vet du om konceptet e-hälsa? 

 

 Nuläget  

o Vad behöver era brukare för stöd idag? 

o Vad ser ni som den största utmaningen i er drift idag? 

o Vilka delar i verksamheten tror du man skulle kunna effektivisera? 

▪ Vilka potentiella problem skulle förhindras med IT-tjänster/e-hälsa 

produkter? 

o Använder ni er utav någon IT -produkt/tjänst? 

▪ Vilka i så fall? 

o Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda IT-lösningar? 

 

 Önskemål (produkter presenteras) 

o Vad tror du om de presenterade produkterna? 

▪ Skulle dessa tjänster kunna uppskattas hos er och i så fall hur? 

o Vilka andra tjänster tror du skulle vara av intresse hos er? 

o Vilka krav har ni på IT-lösningar och e-hälsotjänster? 

o Hur skulle du helst få information presenterad om brukarna?  

 

 Återkopplingsmöjligheter 

o Om vi har kompletterande frågor, är det okej att vi tar kontakt med er igen? 

o Skulle vi kunna få prata med era brukare? 
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Bilaga 5- Frågeunderlag till brukare 
 

Intervjufrågor 
 Bakgrundsfrågor: 

o Hur länge har du bott här? 

o Vad vet du om konceptet e-hälsa? 

o Använder du dator/iPad eller smartphone idag? 

▪ Om ja i så fall hur? 

 Hur nöjd är du med din boende situation idag? 

 Hur mycket stöd behöver du i vardagen? 

o Med vad behöver du stöd? 

 Hur ser du på IT-lösningar som håller koll på dina värden åt dig? 

 Hur ser du på att själv använda IT-produkter och tjänster kopplat till e-hälsa 

 

 Önskemål (Ge infon om produkterna)  

o Efter presentationen av våra tjänster, Vad tror du om dessa produkter? 

o Skulle dessa tjänster kunna uppskattas och i så fall hur? 

o Vilka andra tjänster tror ni skulle vara av intresse? 

o Vilka risker tror ni sådana IT-lösningar skulle bidra med? 

o Vilka krav har ni på IT-lösningar och e-hälsotjänster? 

o Hur skulle du helst få reda på informationen som de här tjänsterna samlar in?  

 

 Fråga kring återkopplingsmöjligheter 

o Om vi har kompletterande frågor, är det okej att vi tar kontakt med er igen? 
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Bilaga 6 - Anteckningar från inspelad inspirationsföreläs-

ning med Anders Ekholm,  
 

Med sikte mot hälsa och helhet 
Vårdförbundets kongress 2014, 2014-05-07 
 

System bygger på system. Det är viktigt att tänka på att det finns två begrepp; komplexa och 

komplicerade system. Komplexa system är svåra att förutsäga. Varje aktörs beslut påverkar 

alla andras beslut som i sin tur påverkar resultatet. Därför leder varje initial förändring till 

stora resultat och förändringar. Det gäller därmed att identifiera de bakomliggande faktorerna 

till förändring om man vill förändra ett system.  

För att en förändring ska effektivisera ett arbete måste det finnas en riktning dit strömmen 

leder, dock behövs det att 10 % går “ t andra hållet”   Då kan personer hålla sin egen hastig-

het istället för att hålla den segaste personens hastighet och det skapas egna stigar mot den 

gemensamma riktningen. Det kommer leda till att alla når målet men i sin egen hastighet.  

I dagens samhälle har Sverige börjat byggas kring inspektioner och “göra aktiviteter för att 

göra de ” inte för att få ett bättre resultat i slutändan. Många organisationer arbetar för att få 

godkänt av inspektionen och inte för att organisationen ska förändras och/eller utvecklas. 

Överlag arbetar samhället på omgivningens förväntningar och därför att det svårt att förändra 

arbetet i nya sektioner. Många vill effektivisera men det är svårt när många inte förstår eller 

inte tycker om förändringen. Sker en förändring brukar det ta tre år innan personalen faller 

tillbaka till gamla vanor om man inte underhåller förändringarna.  

Prognosen år 2110 för medellivslängden är 90 år. Det är en ökning på 30 år sedan år 1975. 

Siffrorna innebär att varje individ kommer att behöva försörja flera personer. Idag är hälsa 

och sjukdom en liten (20-30 %) bidragande faktor till ökad medellivslängd . Enligt prognosen 

kommer hälsa och sjukdom vara den dominerade faktorn på 90 %, till ökad medellivslängd år 

2050. 

1997 var året där man bestämde för att sätta ett tak på utvecklingen inom vård och omsorgen. 

Främst för att man förstod att vården är komplex och därmed måste system vara anpassas 

efter det. Under 1997 ansåg man att tekniken inte var utvecklad och därmed trodde man inte 

att tekniken skulle kunna appliceras inom vård och omsorg. Idag är tekniken däremot mer 

utvecklad än vården. 
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Kostnaden för hälso- och sjukvård kommer öka med 30 % år 2050 om vi fortsätter arbeta på 

samma sätt.  Förväntade kostnaden för äldreomsorgen år 2050 är 600 000-700 000 kr per år 

på ett vård- och omsorgsboenden. Kostnaderna inom äldreomsorg kommer därmed öka med 

70 % om vi arbetar på samma sätt som vi gör idag. Den dyraste kostnaden är dödskostnaden 

två sista åren. Därför bör man diskutera med närstående och anhöriga om hur livskvalitén bör 

vara. Vem ska bestämma den? År 2050 finns det även en prognos att ambition-och teknologi-

nivå har ökat med 80 %. Ambitionen relaterar till att när ett land blir rikt vill man lägga mer 

pengar på vård och omsorg. Däremot relaterar teknologi till att fler avancerade system kom-

mer att implementeras och nyttjas. Idag är sjukvården är den mest komplexa verksamheten 

men jordbruk är inte långt efter. Ytterligare en prognos för 2050 är att man tror att vård och 

omsorgs andel av BNP kommer stiga till 13-16%. Siffrorna motsvarar en ökning med 110 

miljarder och idag kostar vård och omsorg i Sverige 330 miljarder. Det ger Sverige tre olika 

vägval; 1) finansieringsmodeller, 2) besparingar, 3) effektivisering. Dessvärre finns det inget 

enkelt sätt att utveckla ett samhälle men det är ett politiskt problem. Politikerna får diskutera 

hur de vill göra med skattebetalarna, troligen kommer kommunskatten att öka. Samtidigt är 

det viktigt att tänka på att framtida behoven kan mötas! Om Sverige skulle öka de tekniska 

produkterna med 0.7 % per år inom vården finns det en möjlighet att möta behovet utan att 

öka sektorns andel av BNP. Ett annat problem handlar om personalbristen. Vården måste an-

ställa fler för att producera samma typ av personalnivå som finns idag. Däremot finns det pro-

blem att hitta rätt person med rätt kompetens. Frågan är då, kan man effektivera personalens 

arbete utan att behöva anställa fler? Slutsatsen är att ingen egentligen kan säga något om 2050 

och att Sverige inte kommer kunna behålla samma nivå av vård och omsorg som är idag. Den 

främsta anledningen är personalbristen och att teknikskiftet inte har tillämpats. Allt kommer 

landa i “ a   al n en   e ”  

Anders påpekar att det aldrig är människorna i branschen som kommer komma med nya in-

novationer vilket gör att man måste fråga dem som det verkligen gäller. Det är aldrig systemet 

i sig som kommer på en idé utan det kommer vara till exempel enstaka vårdcentraler. Då är 

det viktigt att uppmärksamma dessa idéer för de kommer troligen kunna implementeras på 

andra ställen. För att innovation ska implementeras och för att utvärdera en utveckling är det 

viktigt med mättal. Mättalen måste spegla den utveckling den är tänkt att stödja.  
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Idag spenderas mycket tid av läkare med friska människor, till exempel bara att ta snabba 

prover eller få en återkoppling kring ett test. För att vården ska kunna effektiviseras måste 

personalen få tid med de som är sjuka och de friska kan få arbeta genom IT-lösningar. De 

patienter som är sjuka måste få tid med personalen och därmed får inte personalresurserna 

hanteras fel. Överlag kan man säga att sjukvården är underutvecklad och inte hunnit med i 

samhällets utveckling. Dock måste man låta high tech vara high tech men samtidigt kan inte 

empati automatiseras. Därför måste nya tekniska lösningar effektivisera där empatin inte har 

en avgörande roll. Det kommer att skapas klyftor i samhället, men det beror på att delarna inte 

hänger ihop.  I framtiden är det i huvudsak AI, artificial intelligence, system som kommer 

förskriva all medicin och kunna diagnostiserar, genom att finna mönster. Man vet egentligen 

ingenting förutom att vi måste göra något idag för att påverka framtiden. 
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Bilaga 7 – Sammanställning över intervjuinbjudningarna 
 

 

Äldreomsorg 

Inboka-

de Inget svar Tackat nej 

Kön på en-

hetschef 

Kommunala boenden 

Bernadotte X   Kvinna 

Stenhagens äldreboende X   Kvinna 

Västergården X   Kvinna 

Eriksdalsgården  X  Kvinna 

Sandbackens serviceboende  X  Kvinna 

Karl-Johansgården   X  Kvinna 

Linné   X Kvinna 

Myrbergska gården   X Kvinna 

Attendo 

Attendo Sandelska huset X   Kvinna 

Von Bahrs omvårdnadsboen-

de 
X 

  Kvinna 

Aleris 

Hasselparken X   Kvinna 

Årstagården  X  Kvinna 

A&O Ansvar och Omsorg 

Glimmervägens vårdboende   X Kvinna 

Höganäs vårdboende X   Kvinna 

Förenade Care 

Liljeforstorg X   Kvinna 

Balder   X Kvinna 

Tunåsen   X Kvinna 

Vardaga 

Villa Hovstallet X   Kvinna 

Frösunda 
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Gutasunds Äldreboende X   Man 

Stiftelser 

Diakonstiftelsen Ebbagården X   Kvinna 

Stiftelsen Andreas Ands 

minne   X Kvinna 

Hemtjänsten 

Attendo Sverige AB X   Kvinna 

HR Hemtjänst X   Man 

NiNa Familjestöd AB X   Kvinna 

Uppland Nursing Resurs AB X   Kvinna 

Liljefors torg  X  Kvinna 

Hemvakten   X Kvinna 

Kungängsliljans Hemvård 

och Assistans AB   X Kvinna 
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Bilaga 8 – Sammanställning på intervjudeltagare, chefer 

på äldreboenden 
 

 

Äldreomsorg Verksamhetschef Intervjudatum 

Antal 

platser 

Typ av 

regi Typ av boende 

Kommunala boenden 

Bernadotte  Ulla-Britt Björn 03/02/2016 
80 lägen-

heter Kommun 
Omvårdnads-och 

demensboende 

Stenhagens äldreboende Petra Gretener 19/02/2016 
80 lägen-

heter Kommun 
Omvårdnads-och 

demensboende  

Västergården Maria Ohlin Eklund 08/02/2016 
50 lägen-

heter Kommun 
Omvårdnads-och 

demensboende 

Attendo 

Attendo Sandelska huset Carina Jällrud 16/02/2016 
54 lägen-

heter Privat 
Omvårdnads-och 

demensboende 

Von Bahrs omvårdnadsbo-

ende Britt-Marie Hansson 01/02/2016 
16 lägen-

heter Privat 

Boende för perso-

ner med beroen-

deproblematik. 

Främst personer 

över 65 år.  

Aleris 

Hasselparken Ulrica Strand 03/02/2016 
69 lägen-

heter Privat 
Omvårdnads-och 

demensboende 

A&O Ansvar och Omsorg 

Höganäs vårdboende Carin Rosell 01/02/2016 
50 lägen-

heter Privat 
Omvårdnads-och 

demensboende 

Förenade Care 

Liljeforstorg 
Erika Norlander Ek-

berg 15/02/2016 
70 lägen-

heter Privat 
Omvårdnads-och 

demensboende 

Frösunda 

Gutasunds Äldreboende Antonio Cabot 04/02/2016 
72 lägen-

heter Privat Demensboende 
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Stiftelser 

Diakonstiftelsen Ebbagår-

den Essy Olsson 03/02/2016 
30 lägen-

heter Privat Demensboende 

Vardaga 

Villa hovstallet Charlotta Wallström 24/02/2016 
90 lägen-

heter Privat 
Omvårdnads-och 

demensboende 
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Bilaga 9 – Sammanställning på intervjudeltagare, personal 

inom äldreomsorg 
 

Äldreomsorg Namn Titel Intervjudatum 

Bernadotte Victoria Sandin Undersköterska 19/02/2016 

Bernadotte Camilla Johansson 
Undersköterska/ 

Samordnare 03/02/2016 

Hasselparken 

Anna Kallin,  
Ingela Kyller,  

Monica Östlund, Sa-

mira Haddadi 
Undersköterskor/ 

Driftledare 17/02/2016 

Höganäs Evin Donmez Samordnare 15/02/2016 

Liljeforstorg Ingrid Sporrong 

Undersköterska/ 
Leva livet instruk-

tör 25/02/2016 

Ebbagården Helena Heimer 

Undersköterska/ 

 16/03/2016 

Von Bahrs Anni Hedmberg Undersköterska 15/02/2016 

Uppland Nursing Marmar Moshfeghi Undersköterska 30/03/2016 

Västergården Emelie Söderberg 
Undersköterska/ 

Samordnare 03/02/2016 

 


