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Swedish	  ICT	  är	  en	  grupp	  av	  världsledande	  forskningsinstitut	  inom	  Informations-‐	  och	  kommunikationsteknik.	  	  
I	  samverkan	  med	  näringslivet	  och	  offentlig	  sektor	  omsätter	  vi	  forskningsresultat	  till	  innovativa	  produkter	  och	  
tjänster.	  I	  gruppen	  ingår	  Acreo,	  Interactive	  Institute,	  SICS	  och	  Viktoria.	  Tillsammans	  är	  vi	  ca	  400	  medarbetare	  
och	  vi	  finns	  på	  tolv	  orter	  i	  Sverige.	  Swedish	  ICT	  ägs	  till	  60	  procent	  av	  svenska	  staten	  genom	  RISE	  samt	  till	  40	  
procent	  av	  intresseföreningar.	   

 



Rapport	  till	  Socialstyrelsen	  -‐	  Lägesrapport	  om	  välfärdsteknik	  
	  

	   2	  

 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning	  
 
1	   Sammanfattning	  av	  rapporten	  ..........................................................................................................................	  3	  
2	   Nulägesbeskrivning	  i	  Sverige	  .............................................................................................................................	  4	  
2.1	   Marknad,	  definitioner,	  beskrivningar,	  avgränsningar	  ...................................................................................	  4	  
2.2	   Jämförelse	  analoga	  –	  digital	  (Mobila)	  trygghetslarm	  .....................................................................................	  6	  
2.3	   Upphandlingen	  av	  Digitala	  Trygghetslarm	  .........................................................................................................	  6	  
2.4	   Tjänster	  och	  dess	  användning	  i	  kommunerna	  ..................................................................................................	  8	  

3	   Omvärldsanalys	  ....................................................................................................................................................	  11	  
3.1	   Internationella	  trender	  ..............................................................................................................................................	  11	  
3.2	   Vård-‐	  och	  omsorgstjänster	  i	  Europa	  och	  utveckling	  i	  Japan,	  Korea	  och	  USA	  .....................................	  12	  
3.3	   Personliga	  hälsokonton	  i	  Europa	  ..........................................................................................................................	  14	  
3.4	   Initiativ	  inom	  EU	  ...........................................................................................................................................................	  14	  

4	   Morgondagens	  välfärdsteknik	  ........................................................................................................................	  15	  
4.1	   Trender	  och	  vad	  händer	  på	  marknaden	  .............................................................................................................	  15	  
4.2	   Kopplingar	  –	  hälsa-‐	  vård	  och	  omsorg,	  integration	  ........................................................................................	  16	  
4.3	   Tjänsteplattformar	  för	  vård	  och	  omsorg	  ...........................................................................................................	  17	  
4.4	   Standarder	  och	  certifiering	  ......................................................................................................................................	  18	  
4.5	   Tjänster	  i	  framtiden	  ....................................................................................................................................................	  20	  

5	   Utmaningar	  och	  möjliga	  åtgärder	  .................................................................................................................	  21	  
5.1	   Inventering av utmaningar	  ......................................................................................................................................	  21	  
5.2	   Förslag till åtgärder	  ....................................................................................................................................................	  22	  

  



Rapport	  till	  Socialstyrelsen	  -‐	  Lägesrapport	  om	  välfärdsteknik	  
	  

	   3	  

1 Sammanfattning	  av	  rapporten	  	  
	  
I	  uppdraget	  SICS	  Swedish	  ICT	  fick	  av	  Socialstyrelsen	  ingick	  att	  informera	  om	  läget	  avseende	  
införande	  av	  välfärdsteknik	  i	  kommunerna	  i	  Sverige.	  Samtidigt	  ingick	  i	  uppdraget	  att	  ge	  en	  
bild	  av	  hur	  införandet	  ser	  ut	  i	  resten	  av	  världen.	  	  
	  
I	  rapporten	  har	  vi	  använt	  begreppet	  ”digitala	  vård-‐	  och	  omsorgstjänster”	  för	  välfärdsteknik	  
eftersom	  det	  avgränsar	  området	  för	  vår	  studie.	  Internationellt	  använder	  man	  begrepp	  som	  
”telecare”,	  ”telehealth”	  eller	  ”telemedicine”	  för	  lösningarna.	  I	  framtiden	  ser	  vi	  att	  vård-‐	  och	  
omsorgstjänster	  går	  ihop	  och	  behöver	  samexistera	  i	  samma	  lösningar	  vilket	  gör	  att	  vi	  breddat	  
omfattningen	  på	  uppdraget	  något	  till	  att	  innefatta	  även	  vård	  i	  hemmet.	  	  
	  
Införandet	  av	  IT-‐tjänster	  inom	  kommunerna	  har	  hittills	  gått	  relativt	  långsamt	  även	  om	  ett	  
stort	  intresse	  bland	  kommunerna	  finns.	  Många	  kommuner	  planerar	  att	  prova	  digitala	  
omsorgstjänster	  så	  snart	  det	  är	  möjligt.	  Det	  finns	  dock	  en	  stor	  osäkerhet	  kring	  hur	  det	  skall	  gå	  
till	  och	  vad	  de	  behöver	  göra.	  Den	  bristande	  tillgången	  på	  kompetens	  inom	  området	  hämmar	  
ett	  snabbt	  införande.	  
	  
Huvuddelen	  av	  trygghetslarmen	  är	  fortfarande	  analoga	  men	  digitalisering	  har	  påbörjats.	  Som	  
stöd	  för	  detta	  har	  SKL	  Kommentus	  Inköpscentral	  tecknat	  ett	  ramavtal	  där	  253	  kommuner	  
anmält	  intresse	  för	  avrop.	  Införandet	  i	  kommunerna	  har	  dock	  inte	  gått	  enkelt	  och	  utbredning	  
har	  i	  stycken	  stannat	  upp.	  För	  att	  framtidsäkra	  lösningen	  i	  hemmet	  måste	  man	  införa	  
lösningar	  som	  fullt	  ut	  bygger	  på	  internationella	  standarder.	  Lösningarna	  måste	  kunna	  
användas	  för	  omsorgstjänster	  såväl	  som	  för	  vårdtjänster.	  	  
	  
I	  rapporten	  beskrivs	  flera	  digitala	  omsorgstjänster	  som	  provats	  i	  kommuner.	  Flera	  tjänster	  
som	  provas	  inom	  kort	  beskrivs	  också	  och	  i	  ett	  avsnitt	  beskrivs	  framtida	  tjänster	  som	  vi	  ser	  
möjligheter	  för	  ett	  införande	  av.	  
	  
Omvärldsanalysen	  visar	  bl.a.	  att	  det	  demografiska	  åldrandet,	  kroniska	  sjukdomar,	  ökande	  
förväntningar	  och	  krav	  från	  medborgarna	  och	  en	  alltmer	  ansträngd	  ekonomi	  är	  starka	  
incitament	  för	  politiker	  i	  länder	  och	  regioner	  inom	  EU	  och	  internationellt	  att	  finna	  nya	  
innovativa	  lösningar	  för	  vård	  och	  omsorg.	  	  
	  
Innovation	  inom	  vård	  och	  omsorg	  är	  ett	  policyområde	  i	  EU	  vilket	  har	  resulterat	  i	  ett	  flertal	  
FoUI	  program,	  supportprogram,	  initiativ	  och	  fonder	  med	  möjlighet	  till	  budget	  från	  EU.	  Det	  
största	  FoUI	  programmet	  i	  EU	  är	  Ramprogrammet	  Horizon	  2020	  med	  en	  total	  budget	  av	  cirka	  
80	  miljarder	  euro	  för	  åren	  2014-‐2020	  varav	  cirka	  7.5	  miljarder	  euro	  är	  öronmärkta	  för	  
”Health,	  demographic	  change	  and	  wellbeing”.	  Länder	  och	  regioner	  i	  EU	  med	  utmärkande	  
policy	  och	  insatser	  för	  nyutveckling	  inom	  vård	  och	  omsorg	  i	  ett	  innovationsperspektiv	  som	  
möjliggörs	  med	  digitala	  tjänster	  är	  exempelvis	  Danmark,	  Nederländerna,	  Baskien,	  Katalonien	  
och	  Skottland.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Visionen	  för	  Sverige,	  inom	  denna	  rapports	  område,	  är	  att	  utveckla	  och	  utnyttja	  
digitaliseringens	  möjligheter	  för	  bästa	  vård	  och	  omsorg,	  sammanhängande	  vårdkedjor	  med	  
brukare	  och	  patienten	  i	  centrum	  och	  att	  denna	  utveckling	  utformas	  i	  ett	  ekonomiskt	  och	  
innovationsperspektiv	  som	  medför	  en	  framstående	  internationell	  position,	  vilket	  ger	  
möjlighet	  till	  nya	  jobb	  i	  näringslivet,	  ekonomisk	  tillväxt	  och	  export.	  
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Rapporten	  beskriver	  en	  mängd	  utmaningar	  för	  ett	  brett	  införande	  av	  digital	  vård-‐	  och	  
omsorgstjänster	  inom	  kommunerna.	  Kopplat	  till	  dessa	  utmaningar	  finns	  också	  förslag	  till	  
åtgärder.	  Åtgärderna	  rör	  allt	  från	  satsningar	  som	  måste	  göras	  inom	  kommunerna	  för	  att	  öka	  
kompetensen	  till	  behovet	  av	  att	  välja	  öppna	  standarder	  för	  larmlösningar.	  Genomförs	  listan	  
kommer	  Sverige	  att	  kunna	  ta	  en	  position	  i	  framkanten	  vad	  gäller	  införande	  av	  välfärdsteknik.	  
	  

2 Nulägesbeskrivning	  i	  Sverige	  
2.1 Marknad,	  definitioner,	  beskrivningar,	  avgränsningar	  
Marknaden	  i	  Sverige	  för	  digitala	  omsorgstjänster	  är	  under	  stor	  förändring.	  Flera	  faktorer	  
bidrar	  till	  denna	  förändring	  såsom	  utfasning	  av	  de	  analoga	  trygghetslarmen,	  införande	  av	  nya	  
digitala	  larmlösningar	  och	  inte	  minst	  den	  demografiska	  förändringen	  som	  gör	  att	  marknaden	  
expanderar.	  De	  flesta	  kommuner	  ser	  stora	  utmaningarna	  i	  digitaliseringen	  och	  i	  införandet	  av	  
digitala	  trygghetslarm	  och	  i	  mer	  avancerade	  digitala	  omsorgstjänster.	  Samtidigt	  ser	  
kommunerna	  stora	  möjligheter	  till	  förbättringar	  för	  brukarna	  och	  för	  effektivisering	  av	  
verksamheten.	  Trygghetslarmen	  är	  normalt	  det	  första	  steget	  för	  kommunerna	  att	  bistå	  
brukare	  på	  distans	  i	  hemmet.	  I	  takt	  med	  att	  hemsjukvårdsansvaret	  förs	  över	  till	  kommunerna	  
kommer	  allt	  fler	  funktioner	  och	  tjänster	  för	  distanshantering	  att	  följa.	  	  
	  
Om	  Sverige	  satsar	  på	  ett	  strukturerat	  sätt	  att	  utveckla	  och	  införa	  lösningar	  baserade	  på	  
informations-‐	  och	  kommunikationsteknologi	  (IKT)	  och	  nya	  metoder	  och	  processer	  för	  vård	  
och	  omsorg	  i	  hemmet,	  samt	  att	  anpassa	  boendet	  efter	  nya	  krav	  så	  har	  Sverige	  ett	  utmärkt	  läge	  
att	  ta	  en	  ledande	  position	  inom	  området	  och	  företagen	  kan	  bli	  ledande	  i	  att	  exportera	  
lösningar	  till	  andra	  länder.	  	  
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Figur	  1:	  För	  många	  kommuner	  startar	  digitaliseringen	  genom	  införande	  av	  trygghetslarmen,	  bilden	  nedan	  visar	  
hur	  hantering	  av	  trygghetslarm	  går	  till.	  
 

 
Den	  stora	  tekniska	  förändringen	  på	  marknaden	  är	  övergången	  från	  analoga	  till	  digitala	  
trygghetslarm.	  Övergången	  förordas	  stark	  av	  både	  SKL	  och	  av	  Myndigheten	  för	  Delaktighet.	  
Socialdepartementet	  har	  under	  senare	  år	  satsat	  stora	  medel	  för	  att	  öka	  spridningen	  av	  
digitala	  trygghetslarmen	  i	  kommunerna.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  bland	  annat	  att	  TeliaSonera	  
släcker	  ned	  det	  analoga	  PSTN-‐nätet	  i	  glesbygden	  samtidigt	  som	  den	  digitala	  tekniken	  är	  
säkrare	  i	  det	  att	  man	  enklare	  kan	  se	  att	  larmen	  fungerar	  som	  de	  ska.	  Den	  digitala	  tekniken	  ger	  
även	  framtidsäkerhet	  och	  större	  möjligheter	  till	  mer	  avancerade	  larm.	  Det	  finns	  även	  en	  stark	  
drivkraft	  i	  det	  att	  kommunerna	  inte	  vill	  göra	  sig	  beroende	  av	  privata	  abonnemang	  som	  är	  
kutym	  för	  de	  analoga	  anslutningarna.	  Om	  kommunen	  inte	  har	  kontroll	  på	  hela	  kedjan	  så	  kan	  
de	  heller	  inte	  garantera	  att	  trygghetslarmen	  kommer	  fram	  till	  larmcentralen.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  del	  utmaningar	  med	  den	  nya	  digitala	  tekniken.	  Den	  är	  dyrare	  i	  inköp	  för	  
kommunerna	  och	  den	  är	  krångligare	  att	  installera.	  Spänningsbortfall	  och	  icke	  stabil	  
mobiltäckning	  är	  nu	  större	  problem	  än	  tidigare.	  Hittills	  har	  marknaden	  för	  trygghetslarmen	  i	  
huvudsak	  bestått	  av	  en	  larmknapp	  i	  kombinat	  med	  en	  trygghetstelefon.	  Tilläggslarm	  i	  form	  av	  
mattlarm,	  dörrlarm,	  sensorlarm	  etc.	  har	  inte	  installerats	  i	  någon	  större	  utsträckning,	  även	  om	  
möjligheterna	  funnits	  under	  en	  längre	  tid.	  	  
	  
De	  flesta	  av	  Sveriges	  290	  kommuner	  har	  begränsad	  kompetens	  kring	  IT	  och	  trygghetslarm.	  
Samtidigt	  är	  IT	  ett	  medel	  för	  att	  effektivisera	  verksamheterna	  och	  få	  pengarna	  att	  räcka	  till	  
mer.	  Utbredningen	  av	  digitala	  lösningar	  har	  varit	  begränsad	  i	  kommunerna.	  Det	  visas	  inte	  
minst	  i	  den	  undersökning	  som	  gjordes	  av	  dåvarande	  Hjälpmedelsinstitutet	  på	  uppdrag	  av	  
regeringen	  då	  man	  frågade	  kommunerna	  om	  utbredningen	  av	  IT-‐tjänster	  (Välfärdsteknologi	  
inom	  Äldreomsorgen,	  en	  kartläggning	  av	  samtliga	  kommuner,	  2012)	  och	  fick	  svar	  att	  de	  inte	  
kommit	  så	  långt.	  
	  

	  	  
Från	  2015	  hanteras	  hemsjukvården	  av	  kommunerna.	  I	  förlängningen	  kan	  därför	  betydelsen	  
av	  trygghetslarmen	  öka.	  Biståndstilldelade	  trygghetslarm	  etableras	  i	  hemmet	  i	  regel	  innan	  
utrustning	  för	  hemsjukvård	  behövs.	  Med	  samma	  huvudman	  kan	  man	  anta	  att	  förutsättningar	  
för	  att	  kunna	  utnyttja	  samma	  utrustning	  ökar.	  Detta	  ökar	  betydelsen	  av	  de	  tidiga	  
installationerna	  att	  de	  blir	  riktiga	  och	  framtidssäkra.	  	  
 

Cirka	  200	  000	  trygghetslarm	  är	  i	  bruk	  idag	  i	  Sverige.	  Huvuddelen	  av	  dessa	  går	  över	  det	  analoga	  nätet	  men	  
många	  kommuner	  har	  redan	  startat	  konverteringen	  över	  till	  digitala	  trygghetslarm.	  Larmsignalerna	  tas	  emot	  
av	  larmcentraler	  och	  fördelningen	  ser	  ut	  enligt	  nedan.	  	  
120	  000	  -‐	  av	  larmen	  går	  mot	  de	  mot	  de	  två	  nationella	  larmcentralerna	  varav	  den	  ena	  ägs	  av	  Tunstall	  i	  Örebro	  
och	  den	  andra	  ägs	  av	  CareTech	  i	  Malmö	  
40	  000	  -‐	  av	  larmen	  finns	  i	  de	  större	  städerna	  som	  har	  egna	  larmcentraler,	  t.ex.	  Trygghetsjouren	  i	  Stockholm.	  
40	  000	  -‐	  av	  larmen	  går	  mot	  mindre	  larmcentraler	  på	  lokala	  orter	  som	  kombinerar	  flera	  olika	  typer	  av	  lokala	  
larm	  av	  blåljuskaraktär.	  

Som	  underlag	  för	  denna	  rapport	  har	  vi	  kommunicerat	  med	  representanter	  för	  över	  30	  kommunala	  omsorgs-‐
/äldreförvaltningar.	  Dessutom	  har	  vi	  haft	  dialog	  med	  flera	  regioner.	  I	  vissa	  fall	  har	  vi	  djupintervjuat	  
kommunrepresentanter.	  
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2.2 Jämförelse	  analoga	  –	  digital	  (Mobila)	  trygghetslarm 
Analoga	  larm	  har	  används	  av	  kommunerna	  för	  att	  i	  enlighet	  med	  Socialtjänstlagen	  skapa	  en	  
trygg	  miljö	  för	  boende	  i	  kommunen.	  De	  analoga	  larmen	  använder	  det	  analoga	  telefonnätet	  för	  
att	  koppla	  en	  larmsignal	  från	  hemmet	  till	  larmcentralen.	  Det	  är	  beprövad	  teknik	  som	  använts	  
under	  lång	  tid	  och	  som	  är	  billig	  i	  sin	  användning	  med	  ett	  pris	  på	  strax	  under	  100	  kronor	  i	  
månaden	  för	  hela	  larmfunktionen.	  De	  analoga	  larmen	  har	  en	  del	  utmaningar	  som	  man	  inte	  
lyckats	  lösa	  på	  ett	  trovärdigt	  sätt.	  De	  är	  inte	  lika	  enkla	  att	  övervaka	  som	  digitala	  larm	  och	  man	  
kontrollerar	  bara	  att	  larmet	  fungerar	  ca.	  en	  gång	  per	  dygn.	  Om	  larmet	  skulle	  gå	  sönder	  kan	  
man	  därför	  potentiellt	  förlora	  möjligheten	  att	  larma	  under	  ett	  dygn	  utan	  att	  det	  upptäcks	  av	  
övervakningen.	  	  
	  
Den	  digitala	  tekniken	  har	  förutsättningar	  att	  bli	  säkrare	  och	  kunna	  övervakas	  mycket	  mer	  
frekvent	  ända	  ner	  på	  minutbasis.	  Tekniken	  ger	  också	  väsentlig	  bättre	  möjligheter	  att	  koppla	  
ytterligare	  larm	  och	  funktioner	  till	  enheterna	  i	  hemmet.	  Det	  finns	  dock	  en	  del	  nackdelar,	  t.ex.	  
priset	  som	  initialt	  kommer	  att	  vara	  runt	  300	  kronor	  per	  månad	  och	  larm.	  Samtidigt	  är	  
tekniken	  oprövad	  och	  anpassningar	  i	  larmcentraler	  måste	  ske	  innan	  tekniken	  kan	  användas.	   
 
2.3 Upphandlingen	  av	  Digitala	  Trygghetslarm	  
2013	  genomförde	  SKL	  Kommentus	  Inköpscentral	  (SKI)	  en	  upphandling	  av	  digitala	  
trygghetslarm	  för	  ordinärt	  boende.	  253	  av	  290	  kommuner	  anslöt	  sig	  till	  upphandlingen,	  vilket	  
ger	  kommunerna	  rätten	  men	  inte	  skyldigheten	  att	  göra	  avrop	  på	  ramavtalet.	  Upphandlingen	  
gjordes	  enbart	  för	  digitala	  trygghetslarm.	  Analoga	  trygghetslarm	  har	  uteslutits	  som	  ett	  led	  i	  
att	  snabba	  upp	  övergången	  från	  analog	  till	  digital	  teknik	  som	  alltså	  anses	  säkrare	  och	  mer	  
framtidssäkert.	  I	  samband	  med	  upphandlingen	  infördes	  som	  skall-‐krav	  ett	  nytt	  
signaleringsprotokoll,	  SCAIP,	  mellan	  basenheten	  i	  hemmet	  och	  larmcentralen.	  Protokollet	  var	  
vid	  upphandlingen	  inte	  standardiserat	  och	  därmed	  ej	  heller	  infört	  i	  upphandlade	  produkter.	  
Standarden	  publicerades	  av	  SIS	  2014-‐04-‐28,	  se	  mera	  information	  under	  kapitel	  4.5.	  
	  
Upphandlingen	  gjordes	  på	  hela	  eller	  delar	  av	  larmkedjan	  och	  delades	  upp	  i	  fyra	  delområden	  
enligt	  nedan:	  

	  
Avropsberättigade	  parter	  började	  ropa	  av	  under	  våren	  2013.	  Avropsberättigade	  har	  möjlighet	  
att	  omvandla	  bör-‐krav	  till	  skall-‐krav	  och	  upphandling	  sker	  sedan	  genom	  priskonkurrens	  i	  
varje	  enskild	  upphandling.	  	  
	  
Slutsatser	  och	  reflektioner	  över	  upphandlingen	  
Enligt	  SKI	  är	  492	  organisationer	  avropsberättigade	  på	  den	  centrala	  upphandlingen	  varav	  253	  
av	  dessa	  är	  kommuner.	  SKI	  har	  till	  oktober	  2014	  noterat	  105	  stycken	  avrop	  på	  ramavtalet.	  
Uppskattningsvis	  har	  ca.	  50	  installationer	  skett	  baserat	  på	  avtalet.	  	  
	  

1:	  Trygghetslarm	  -‐	  Hela	  larmkedjan	  som	  innefattar	  att	  kommunerna	  köper	  ett	  helhetsåtagande	  i	  form	  av	  
en	  tjänst	  där	  hanteringen	  av	  larmen	  i	  larmcentralen	  ingår.	  Leverantörer:	  CareTech,	  Tunstall	  
2:	  Trygghetslarm	  -‐	  Larmkedjan	  exklusive	  kommunikation.	  Detta	  är	  område	  1	  fast	  utan	  kommunikation.	  
Typiskt	  handlas	  detta	  av	  en	  kommun	  som	  har	  ett	  eget	  stadsnät	  eller	  om	  man	  har	  policyn	  att	  brukarna	  själva	  
skall	  stå	  för	  kommunikationen.	  Leverantörer:	  CareTech,	  Tunstall	  
3:	  Separata	  Trygghetslarm	  köps	  av	  kommuner	  som	  har	  egen	  larmcentral	  och	  egen	  kommunikation	  eller	  om	  
man	  lägger	  ansvaret	  för	  kommunikationen	  på	  brukaren.	  Leverantörer:	  CareTech,	  Tunstall,	  Neat	  Electronics.	  
4:	  Separat	  Larmmottagning	  –	  köps	  om	  man	  har	  egna	  leverantörer	  larmutrustning	  och	  nät.	  Detta	  gäller	  
larmmottagning	  i	  en	  digital	  larmcentral.	  Leverantörer:	  CareTech,	  Tunstall	  
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Introduktionen	  i	  kommunerna	  har	  inte	  gått	  smärtfritt	  och	  vid	  vår	  rundringning	  har	  det	  
framgått	  att	  en	  mängd	  problem	  uppstått,	  alltifrån	  att	  kommunerna	  själva	  inte	  varit	  redo	  att	  
införa	  digitala	  trygghetslarmen	  till	  att	  tekniken	  inte	  fungerat	  som	  den	  var	  tänkt.	  Detta	  har	  lett	  
till	  att	  SKI	  själva	  genomfört	  två	  utredningar	  som	  uppföljning	  på	  ramavtalet	  och	  att	  en	  annan	  
utredning	  genomförts	  av	  Myndigheten	  för	  Delaktighet.	  
	  
Resultatet	  från	  utredningarna	  är	  att	  ett	  av	  de	  två	  bolagen	  (Tunstall	  AB),	  som	  levererade	  i	  alla	  
fyra	  delområden,	  på	  sju	  allvarliga	  punkter	  inte	  följt	  kravspecen.	  Enligt	  rapporten	  har	  
lösningar	  levererats	  utan	  fullt	  SCAIP	  protokoll,	  utan	  loggmöjligheter,	  utan	  möjlighet	  att	  
uppgradera	  mjukvaran	  i	  basenheten,	  utan	  möjlighet	  till	  frekvent	  funktionsövervakning,	  utan	  
möjlighet	  till	  extern	  antenn,	  utan	  möjlighet	  att	  särskilja	  larm	  från	  tilläggslarm,	  samt	  utan	  
möjlighet	  till	  spårbarhet	  i	  larmkedjan.	  Följden	  av	  detta	  är	  att	  Tunstall	  utesluts	  från	  
förlängningen	  av	  ramavtalet	  (från	  25	  februari	  2015)	  och	  endast	  en	  leverantör	  CareTech	  AB	  
återstår	  som	  leverantör	  till	  alla	  fyra	  delområden.	  I	  praktiken	  betyder	  det	  att	  marknaden	  
trygghetslarm	  i	  ordinärt	  boende,	  via	  avtalet,	  försörjas	  av	  endast	  en	  leverantör	  vilket	  är	  
olyckligt	  ur	  konkurrenssynpunkt.	  
	  
Det	  framkom	  i	  föreliggande	  utredning	  att	  CareTech	  gjorde	  en	  prissättning	  där	  det	  skiljer	  
mycket	  mellan	  fast	  och	  mobil	  installation.	  Det	  kan	  påverka	  att	  bolaget	  rekommenderar	  och	  
vill	  installera	  mobil	  IP	  installation.	  Det	  betyder	  då	  att	  vi	  inte	  utnyttjar	  de	  fasta	  fibernäten	  i	  den	  
utsträckning	  som	  de	  skulle	  kunna	  användas.	  
	  
Tanken	  med	  upphandlingen	  var	  att	  man	  skulle	  få	  ett	  antal	  leverantörer	  som	  konkurrerade	  på	  
marknaden	  för	  trygghetslarm.	  Helst	  hade	  man	  velat	  ha	  fem	  stycken	  per	  område.	  När	  
upphandlingen	  genomfördes	  var	  SCAIP-‐protokollet	  inte	  standardiserat	  utan	  det	  fanns	  tidiga	  
utgåvor	  av	  det.	  Standarden	  sattes	  först	  mer	  än	  ett	  år	  efter	  tilldelningsbeslutet.	  I	  detta	  tog	  man	  
en	  risk.	  Riskhanteringen	  gjordes	  genom	  att	  krävde	  att	  leverantörerna	  skulle	  påvisa	  
interoperabilitet	  mellan	  olika	  utrustningar	  och	  olika	  larmcentraler,	  fast	  i	  praktiken	  fungerade	  
det	  inte.	  Protokollet	  var	  omoget	  och	  leverantörerna	  icke	  preparerade.	  Trygghetslarmen	  är	  så	  
kritiska	  för	  individen	  att	  SCAIP-‐protokollet	  bör	  certifieras	  för	  att	  säkra	  kravuppfyllnad	  och	  
interoperabilitet.	  Detta	  skulle	  kunna	  göras	  av	  en	  oberoende	  instans.	  
	  
Det	  finns	  en	  risk	  för	  att	  de	  företag	  som	  står	  utanför	  denna	  upphandlade	  marknad	  måste	  
koncentrera	  sig	  på	  olika	  nischmarknader	  som	  t.ex.	  marknaden	  för	  utomhuslarm,	  larm	  för	  
särskilda	  grupper	  eller	  mer	  avancerade	  larm.	  Alternativt	  kommer	  de	  att	  sikta	  in	  sig	  på	  
marknaden	  för	  särskilt	  boende	  som	  dock	  ställer	  större	  krav	  på	  en	  närmare	  integration	  med	  
verksamhetssystemen.	  	  
	  
Marknaden	  kan	  utveckla	  sig	  i	  två	  riktningar	  beroende	  på	  hur	  kommunerna	  agerar.	  Om	  
kommunerna	  i	  stor	  utsträckning	  fortsätter	  handla	  volymer	  på	  ramavtalet	  finns	  stor	  risk	  för	  
att	  vi	  ser	  en	  långsammare	  innovationstakt	  om	  de	  små	  spelarna	  inte	  anser	  marknaden	  vara	  
tillräckligt	  attraktiv	  för	  sina	  investeringar.	  Alternativt	  om	  kommunerna	  avdelar	  en	  del	  av	  sin	  
upphandling	  till	  mindre	  bolag	  kan	  vi	  se	  en	  ökad	  innovationstakt	  från	  de	  små	  bolagen	  utan	  
ramavtal	  för	  att	  kunna	  göra	  sig	  gällande	  och	  vara	  intressanta.	  
	  
I	  kapitel	  4.5	  är	  det	  beskrivit	  hur	  införandet	  av	  en	  gemensam	  tjänsteplattform	  potentiellt	  kan	  
öppna	  marknaden	  för	  tredjepartstjänsteleverantörer	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  vad	  det	  finns	  
möjlighet	  för	  idag.	  
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2.4 Tjänster	  och	  dess	  användning	  i	  kommunerna	  
Utöver	  de	  tilläggslarm	  som	  i	  vissa	  fall	  kompletterar	  digitala	  trygghetslarmen	  finns	  det	  inga	  
större	  kommersiella	  installationer	  av	  digitala	  omsorgstjänster.	  Däremot	  är	  många	  kommuner	  
intresserade	  av	  olika	  typer	  av	  mer	  avancerade	  digitala	  omsorgstjänster,	  och	  tester	  har	  
påbörjats	  över	  hela	  landet.	  	  
	  
Västerås	  Kommun	  är	  en	  kommun	  som	  tidigt	  började	  testa	  flera	  digitala	  omsorgstjänster.	  De	  
har	  testat	  flest	  tjänster	  och	  de	  kommer	  troligen	  att	  bli	  först	  med	  storskaliga	  installationer.	  
Utöver	  Västerås	  finns	  det	  en	  mängd	  andra	  kommuner	  som	  startat	  tester	  av	  olika	  tjänster.	  	  Det	  
finns	  även	  kommuner	  som	  inte	  har	  börjat	  testa	  alls	  och	  som	  inte	  ens	  har	  konkreta	  planer.	  Det	  
finns	  alltså	  en	  stor	  spridning	  inom	  kommunerna	  i	  hur	  långt	  man	  kommit.	  
	  
Tilläggslarmen	  är	  ofta	  baserade	  på	  sensorer	  som	  kan	  användas	  för	  att	  bygga	  en	  mångfald	  av	  
olika	  tjänster.	  Det	  finns	  många	  andra,	  ofta	  mindre	  leverantörer,	  som	  erbjuder	  tjänster	  byggda	  
på	  sensorer.	  Gemensamt	  för	  dem	  är	  att	  omsorgspersonalen	  inte	  kopplas	  in	  innan	  ett	  larm	  går,	  
och	  i	  vissa	  fall	  är	  tjänsten	  inte	  ens	  kopplat	  till	  en	  larmcentral.	  Ett	  axplock	  av	  den	  typen	  av	  
tjänster	  och	  sensorer	  är	  listat	  nedan:	  
	  

• En	  rörelsesensor	  kan	  användas	  för	  t	  ex	  passivitetslarm	  som	  kan	  detektera	  om	  en	  
person	  inte	  har	  varit	  i	  köket	  i	  på	  toaletten.	  Den	  kan	  också	  användas	  som	  sängvakt.	  

• Olika	  typer	  av	  larmmattor,	  t	  ex	  i	  en	  stol,	  i	  en	  säng	  eller	  på	  golvet,	  kan	  larma	  om	  de	  
aktiveras.	  De	  kan	  användas	  på	  lite	  olika	  sätt	  som	  att	  fungera	  som	  sänglarm	  eller	  
passivitetslarm.	  

• En	  fallsensor	  som	  bärs	  på	  kroppen	  innehåller	  en	  accelerometer	  och	  en	  algoritm	  för	  
databehandling	  som	  kan	  detektera	  ett	  fall	  och	  i	  så	  fall	  automatiskt	  skicka	  ett	  larm.	  

• Epilepsilarm	  påminner	  lite	  om	  en	  fallsensor	  men	  placeras	  i	  sängen	  och	  kan	  detektera	  
ett	  epileptiskt	  anfall	  och	  larma.	  	  

• Genom	  de	  senaste	  få	  år	  har	  det	  dykt	  upp	  många	  olika	  typer	  av	  smarta	  
aktivitetsarmband,	  också	  de	  baserade	  på	  accelerometrar.	  De	  kan	  mäta	  steg,	  estimerar	  
kaloriförbrukning,	  övervaka	  sömnkvalitén	  och	  mycket	  mer.	  De	  mest	  avancerade	  
kopplas	  till	  en	  mobiltelefon	  för	  att	  föra	  över	  data	  till	  en	  server	  som	  sedan	  på	  telefonen	  
eller	  en	  dator	  kan	  visualisera	  många	  olika	  parametrar,	  utveckling	  över	  tid,	  etc.	  
Gemensamt	  för	  dessa	  är	  att	  de	  kommer	  från	  hälso-‐	  och	  fitnessindustrin	  och	  inte	  vård	  
och	  omsorg	  som	  tjänsterna	  ovan	  gör.	  Designen	  är	  av	  en	  helt	  annan	  klass	  och	  likaså	  
förädlingen	  och	  visualiseringen	  av	  data	  om	  man	  jämför	  med	  de	  mer	  traditionella	  
sensortjänsterna.	  

• Det	  finns	  olika	  typer	  av	  spisvakt	  som	  larmar	  lokalt	  vid	  t	  ex	  en	  kombination	  av	  hög	  
temperatur	  och	  frånvara	  vid	  spisen.	  I	  vissa	  nyproduktioner	  för	  55+	  boende	  byggs	  in	  en	  
variant	  av	  spisvakt	  rutinmässigt.	  

• Olika	  sensorer	  kopplat	  till	  ett	  display	  som	  visar	  om	  kaffemaskinen	  är	  av	  eller	  på,	  om	  
man	  har	  låst	  dörren,	  om	  fönstret	  är	  öppet,	  etc.	  kan	  hjälpa	  till	  att	  komma	  ihåg	  saker	  när	  
man	  lämnar	  hemmet.	  

	  
Typer	  av	  tjänster	  som	  används	  av	  omsorgspersonalen	  inkluderar:	  

• Telefontillsyn,	  dvs	  omsorgspersonalen	  ringer	  i	  stället	  för	  att	  besöka	  brukaren	  
• Det	  finns	  olika	  typer	  av	  elektronisk	  nyckelhantering	  där	  omsorgspersonalen	  i	  stället	  

för	  att	  hämta	  ut	  de	  nycklar	  som	  behövs	  vid	  t	  ex	  en	  tillsynsrunda	  använder	  sig	  av	  en	  
plastbricka	  eller	  sin	  telefon	  (eventuellt	  i	  kombination	  med	  en	  kod)	  för	  att	  låsa	  in	  sig	  
hos	  brukarna	  –	  samma	  bricka	  eller	  telefon	  kan	  användas	  överallt.	  Initialinvesteringen	  i	  
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ett	  sådant	  system	  är	  relativt	  hög,	  men	  personalen	  sparar	  mycket	  tid	  genom	  enklare	  
hantering,	  och	  problemet	  med	  att	  åka	  tillbaka	  om	  man	  har	  glömt	  en	  nyckel	  elimineras.	  

• Det	  finns	  även	  olika	  typer	  av	  mobil	  hantering	  av	  information	  där	  omsorgspersonalen	  
har	  med	  sig	  en	  bärbar	  enhet	  (telefon	  eller	  tablett)	  där	  man	  kan	  läsa	  information	  om	  
brukaren	  och	  dessutom	  skriva	  in	  ny	  information.	  Detta	  kan	  göras	  tillsammans	  med	  
brukaren	  som	  kan	  känna	  sig	  mer	  delaktig.	  Mobil	  hantering	  av	  information	  kan	  vara	  
ständigt	  uppkopplas	  eller	  man	  kan	  föra	  över	  information	  på	  kontoret.	  

• Det	  finns	  andra	  tjänster	  som	  kan	  göra	  brukaren	  mer	  delaktig	  som	  t	  ex	  att	  man	  kan	  få	  
namn	  och	  bild	  på	  den	  personal	  som	  kommer	  på	  besök	  under	  dagen.	  Det	  finns	  tjänster	  
med	  delade	  kalenderfunktioner.	  Information	  om	  vilken	  mat	  som	  kommer	  at	  serveras	  
och	  i	  bästa	  fall	  kan	  man	  välja	  mellan	  olika	  rätter.	  	  

	   	  
Bland	  de	  mer	  tekniskt	  avancerade	  tjänsterna	  som	  kommunerna	  tester	  är	  någon	  typ	  av	  rörlig	  
bild	  ofta	  en	  central	  del.	  	  
	  
Den	  tjänsten	  som	  troligen	  har	  testats	  mest	  är	  nattillsyn	  med	  videokamera.	  JoiceCare,	  som	  var	  
först	  på	  marknaden	  med	  denna	  typ	  av	  tjänst,	  har	  testat	  sin	  lösning	  i	  60	  kommuner	  och	  har	  
idag	  300	  installationer	  i	  35	  kommuner.	  I	  stället	  för	  att	  omsorgspersonalen	  gör	  tillsyn	  genom	  
att	  köra	  bil	  till	  de	  personer	  som	  behöver	  tillsyn,	  ofta	  flera	  gånger	  per	  natt,	  räcker	  det	  att	  
installera	  en	  videokamera	  hemma	  hos	  brukaren	  och	  göra	  tillsyn	  från	  en	  central	  plats	  via	  en	  
skärm	  som	  är	  kopplat	  till	  varje	  nattillsynskamera.	  Kommunerna	  är	  ofta	  intresserade	  av	  en	  
sådan	  lösning	  eftersom	  den	  leder	  till	  mindre	  transport	  och	  att	  samma	  personal	  hinner	  med	  
flera	  nattliga	  tillsyner.	  För	  många	  brukare	  och	  även	  anhöriga	  känns	  det	  dessutom	  mindre	  
inträngande	  med	  att	  personal	  kan	  övervaka	  på	  distans	  jämfört	  med	  att	  personal	  kommer	  in	  i	  
sovrummet.	  Flera	  kommuner	  kommer	  under	  2015	  införa	  tillsynstjänster	  via	  video	  natt-‐	  såväl	  
som	  dagtid.	  
	  
Videosamtalstjänster	  (bildtelefoni	  eller	  videotelefoni)	  mellan	  brukaren	  och	  omsorgspersonal	  
eller	  anhöriga	  är	  en	  annan	  uppskattat	  tjänst	  som	  har	  testats	  i	  många	  kommuner.	  Det	  finns	  
olika	  varianter	  av	  denna,	  och	  skärmen	  i	  brukarens	  hem	  kan	  antingen	  vara	  befintliga	  TV	  eller	  
en	  datorskärm	  eller	  mobil	  enhet.	  Den	  mest	  spektakulära	  av	  denna	  typ	  av	  tjänster	  är	  Giraff	  
som	  dessutom	  kan	  fjärrstyras	  och	  röra	  sig	  runt	  i	  hemmet.	  Det	  som	  ofta	  kännetecknar	  
bildtelefonitjänsterna	  är	  att	  de	  är	  extremt	  enkla	  för	  brukaren	  att	  använda.	  De	  finns	  många	  
äldre	  som	  har	  svårt	  med	  datorer	  och	  Skype,	  som	  annars	  hade	  varit	  en	  naturlig	  lösning.	  En	  
annan	  variant	  på	  en	  videosamtalstjänst	  är	  Ippi	  som	  utöver	  bildtelefoni	  möjliggör	  sms/mms	  
och	  e-‐post	  –	  allt	  över	  TV-‐skärmen.	  
	  
Det	  finns	  många	  andra	  –	  oftast	  mindre	  –	  leverantörer	  av	  digitala	  omsorgstjänster	  som	  
erbjuder	  andra	  typer	  av	  tjänster	  som	  t.ex.	  positionering	  genom	  GPS	  kopplat	  till	  larm.	  
Positionering	  kan	  användas	  för	  att	  lokalisera	  en	  person	  som	  använder	  sitt	  trygghetslarm	  
borta	  från	  hemmet,	  eller	  det	  kan	  nyttjas	  för	  geo-‐fencing,	  dvs.	  att	  det	  skickas	  ett	  larm	  om	  den	  
person	  som	  bär	  enheten	  lämnar	  ett	  visst	  fördefinierat	  område	  Dessutom	  finns	  det	  flera	  andra	  
tjänster	  för	  personer	  med	  kognitiva	  besvär	  och	  andra	  typer	  av	  funktionsnedsättelser.	  	  
	  
Alla	  de	  tjänster	  som	  har	  beskrivits	  ovan	  har	  på	  något	  sätt	  marknadsförts,	  en	  del	  har	  testats	  
och	  vissa	  användas	  i	  skarp	  drift.	  Ofta	  är	  det	  inga	  stora	  volymer	  på	  utrustningen,	  men	  det	  
indikerar	  att	  det	  inte	  är	  brist	  på	  tjänster.	  Det	  finns	  dessutom	  många	  andra	  tjänster	  som	  inte	  
har	  beskrivits	  här.	  
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Det	  finns	  aspekter	  rörande	  säkerhet,	  integritet,	  och	  teknik	  som	  behöver	  diskuteras	  för	  alla	  
dessa	  mer	  avancerade	  digitala	  omsorgstjänster.	  Detta	  gäller	  för	  utrustningen	  i	  hemmet,	  
kommunikation	  mellan	  hem	  och	  server	  och/eller	  larmcentral,	  samt	  hantering	  av	  data	  på	  båda	  
larmcentral,	  kommuner	  och	  hos	  tjänsteleverantörer.	  Hela	  konceptet	  med	  digitala	  
omsorgstjänster	  är	  fortfarande	  omoget,	  och	  det	  finns	  troligen	  brister	  för	  de	  flesta	  av	  dagens	  
tjänster	  någonstans	  i	  kedjan	  mellan	  brukare	  och	  omsorgspersonal.	  
	  
Frågan	  är	  då	  om	  det	  överhuvudtaget	  är	  lönsamt	  för	  kommunerna	  att	  införa	  mer	  avancerade	  
digitala	  omsorgstjänster?	  
	  
Västerås	  Kommun	  rapporterade	  2012	  om	  sina	  praktiska	  erfarenheter	  med	  olika	  typer	  av	  
digitala	  omsorgstjänster	  i	  rapporten	  ”Införandet	  av	  eHemtjänst”	  från	  projektet	  Behovsstyrt	  
IKT-‐stöd.	  Viktiga	  konklusioner	  är	  att	  brukarna	  varit	  positiva	  och	  att	  införandet	  av	  tjänster	  kan	  
leda	  till	  nettobesparingar	  för	  omsorgen.	  
	  
Acreo	  Swedish	  ICT	  har	  på	  uppdrag	  från	  Svenska	  Stadsnätsföreningen	  i	  rapporten	  ”Effekter	  av	  
digitala	  tjänster	  för	  äldrevård”	  från	  2014	  tagit	  ett	  lite	  större	  grep	  och	  räknat	  på	  besparingar	  
om	  man	  inför	  digitala	  omsorgstjänster	  i	  hela	  landet.	  Rapporten	  är	  delvis	  baserat	  på	  
Västeråsstudien	  och	  visar	  på	  potentiellt	  mycket	  stora	  besparingar	  över	  en	  period	  från	  2014	  
till	  2020.	  
	  
Dessutom	  har	  vi	  genom	  vår	  kommunikation	  med	  kommunala	  omsorgsförvaltningar	  förstått	  
att	  man	  i	  många	  fall	  kan	  räkna	  hem	  en	  tjänst	  som	  videobaserat	  nattillsyn	  på	  under	  ett	  år	  även	  
med	  relativt	  få	  brukare.	  
	  
Det	  verkar	  alltså	  finns	  en	  tydlig	  konsensus	  i	  kommunerna	  att	  digitala	  omsorgstjänster	  kan	  
leda	  till	  besparingar	  –	  även	  i	  mindre	  kommuner	  med	  få	  brukare.	  Det	  finns	  dessutom	  en	  
imponerande	  mängd	  tjänster	  tillgängliga	  på	  marknaden.	  Frågan	  är	  då	  varför	  utrullningen	  av	  
tjänsterna	  går	  så	  trögt	  i	  kommunerna.	  Det	  är	  viktigt	  för	  hela	  samhället	  att	  under	  den	  närmsta	  
framtiden	  identifiera	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  större	  utrullningar	  så	  man	  kan	  agera	  på	  rätt	  
sätt	  och	  snabba	  på	  spridningen	  av	  digitala	  omsorgstjänster.	  
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3 Omvärldsanalys	  
3.1 Internationella	  trender	  
Det	  finns	  några	  samverkande	  globala	  trender	  och	  utmaningar	  som	  medför	  att	  intresset	  för	  
utveckling	  och	  införande	  av	  välfärdstjänster	  med	  eHälsa	  ökat	  signifikant	  de	  senaste	  fem	  till	  10	  
åren	  och	  framförallt	  de	  senaste	  fem	  åren.	  Dessa	  trender	  är:	  
	  

• Den	  demografiskt	  åldrande	  befolkningen	  –	  åldersrelaterade	  behov,	  exempelvis	  
kroniska	  hälsobesvär	  och	  sjukdomar,	  medför	  ett	  ökat	  behov	  av	  vård	  och	  omsorg	  

• Ökande	  kostnader	  för	  vård	  och	  omsorg	  
• Den	  digitala	  utvecklingen	  –	  det	  uppkopplade	  samhället	  
• Individens	  uppkoppling	  med	  krav	  på	  enkel	  och	  säker	  kommunikation	  med	  vård-‐	  och	  

omsorgsaktörer	  
• Överföring	  av	  vård-‐	  och	  omsorg	  till	  öppna	  former	  och	  främst	  till	  bostaden	  	  
• Regeringar	  på	  nationell	  nivå	  och	  i	  kommuner,	  landsting/regioner	  samt	  privata	  och	  

offentliga	  vård-‐	  och	  omsorgsaktörer	  förhåller	  sig	  på	  olika	  sätt	  för	  att	  policymässigt	  och	  
strategiskt	  möta	  dessa	  utmaningar,	  och	  möjligheter,	  där	  välfärdsteknologier	  ingår	  som	  
en	  alltmer	  strategisk	  resurs	  	  	  	  

	  
Ovan	  nämnda	  trender	  och	  utmaningar	  hanteras	  mycket	  olika	  i	  olika	  delar	  av	  världen.	  
Eftersom	  det	  demografiska	  åldrandet	  är	  för	  närvarande	  mest	  uttalat	  i	  de	  industrialiserade	  
länderna	  är	  det	  i	  framförallt	  dessa	  länder	  som	  utvecklingen	  går	  snabbast	  med	  att	  finna	  
policies	  och	  strategier	  för	  att	  både	  möta	  utmaningarna	  och	  få	  fördelar	  av	  utvecklingen.	  
Välfärdstjänster	  med	  eHälsa	  ses	  som	  en	  strategisk	  del	  av	  nya	  lösningar	  i	  och	  mellan	  vård-‐	  och	  
omsorgssektorerna,	  där	  användarens	  behov	  är	  central.	  Utmärkande	  för	  de	  ledande	  länderna,	  
kommunerna	  och	  regionerna	  i	  detta	  perspektiv	  är	  att	  de	  ser	  välfärdstjänster	  med	  eHälsa	  dels	  
som	  en	  strategisk	  resurs	  för	  att	  förnya	  och	  förbättra	  vård	  och	  omsorg	  och	  dels	  i	  ett	  
innovationsperspektiv	  för	  utveckling	  av	  nya	  produkter	  och	  tjänster,	  nya	  jobb	  i	  näringslivet,	  
ekonomisk	  tillväxt	  och	  export.	  Detta	  är	  en	  tillväxtmarknad	  globalt	  med	  stor	  potential.	  
Exempelvis,	  den	  japanska	  regeringen	  uppskattar	  den	  japanska	  marknaden	  för	  
välfärdsteknologier	  till	  180	  miljarder	  euro	  redan	  år	  2020.	  
	  

	  

Välfärdsteknologier	  (”welfare	  technologies”)	  kan	  betyda	  olika	  i	  olika	  länder	  vilket	  följande	  kan	  illustrera.	  I	  
Danmark	  är	  välfärdsteknologier	  ett	  övergripande	  begrepp	  som	  inkluderar	  både	  produkter	  och	  tjänster	  inom	  
”digital	  health”	  området	  –	  från	  trygghetslarm	  till	  robotar	  i	  hemtjänst	  och	  rehabilitering,	  hälsoövervakning	  
med	  sensorer	  på	  distans	  samt	  inom	  utbildningsområdet.	  I	  Storbritannien	  används	  främst	  ”telecare”	  för	  
produkter	  och	  tjänster	  som	  förbinder	  användaren	  med	  kommunens	  sociala	  tjänster	  eller	  liknande	  och	  
”telehealth”	  på	  motsvarande	  sätt	  men	  där	  sjukvårdens	  aktörer	  är	  involverade.	  ”Telemedicine”	  som	  begrepp	  
används	  ofta	  då	  läkare	  är	  involverade,	  ett	  exempel	  är	  medicinska	  konsultationer	  mellan	  läkare	  på	  distans.	  I	  
USA	  används	  ofta	  ”mHealth”	  på	  lösningar	  som	  inkluderar	  mobil	  teknologi.	  På	  EU-‐nivå	  används	  framförallt	  
”eHälsa”	  (eller	  ”ICT	  for	  Health”)	  som	  ett	  sammanfattande	  begrepp.	  	  
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Figur	  2:	  Till	  vänster	  visas	  andel	  av	  befolkningen	  65+	  år	  2010	  och	  2050,	  till	  höger	  andel	  av	  befolkningen	  80+	  år	  
2010	  och	  2050	  i	  OECD	  länder.	  	  
Source:	  OECD,	  Health	  at	  a	  Glance	  2013,	  OECD	  Indicators.	  
	  

	  
3.2 Vård-‐	  och	  omsorgstjänster	  i	  Europa	  och	  utveckling	  i	  Japan,	  Korea	  och	  USA	  
I	  Europa	  är	  trygghetslarm	  (analoga)	  den	  första	  eHälsotjänsten	  för	  äldre	  som	  införs	  i	  bostad	  
som	  support	  där	  behov	  kan	  finnas	  att	  snabbt	  få	  hjälp	  och	  stöd	  med	  hälsorelaterade	  och	  
vardagliga	  problem.	  Exempelvis	  finns	  det	  i	  Spanien	  ca	  700	  000	  och	  i	  Danmark	  ca150	  000	  
trygghetslarm.	  Däremot	  är	  utbredningen	  av	  trygghetslarm	  obefintlig	  eller	  nästan	  obefintlig	  i	  
de	  östra	  delarna	  av	  EU.	  Men,	  exempelvis	  i	  Polen	  pågår	  en	  utveckling	  av	  trygghetslarm	  med	  
sikte	  också	  på	  export.	  De	  allra	  flesta	  ”trygghetslarmsystem”	  i	  Europa	  (utanför	  Sverige)	  är	  
baserade	  på	  lokala	  lösningar,	  inom	  en	  kommun.	  
	  
Tjänster	  som	  inkluderar	  exempelvis	  falldetektorer	  och	  GPS	  positionering	  av	  användaren	  är	  i	  
ett	  mycket	  initialt	  skede	  i	  Europa,	  men	  en	  snabb	  utveckling	  förväntas.	  	  
	  
Beträffande	  det	  nya	  sk	  ”SCAIP”	  internetprotokollet	  (med	  svensk	  härkomst)	  för	  standard	  
(interoperabilty)	  inom	  digitala	  trygghetslarm,	  som	  nämns	  på	  andra	  ställen	  i	  denna	  rapport,	  
finns	  ambitioner	  om	  en	  bredare	  europeisk	  anslutning	  och	  användning.	  Detta	  påverkansarbete	  
sker	  exempelvis	  inom	  det	  europeiska	  initiativet	  ”European	  Innovation	  Partnership	  on	  Active	  
and	  Healthy	  Ageing	  (”EIP-‐AHA”).	  Mer	  om	  EIP-‐AHA	  nedan.	  	  
	  
Som	  ovan	  nämnts,	  utvecklingen	  (policy,	  strategier,	  handlingsplaner	  och	  implementering)	  
inom	  välfärdsteknologier	  -‐	  och	  inom	  detta	  område,	  ”digitala	  omsorgstjänster”	  -‐	  är	  för	  
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närvarande	  snabb	  i	  delar	  av	  den	  industrialiserade	  världen.	  Regeringar	  och	  policymakers	  på	  
nationell	  och	  regional	  nivå	  i	  EU	  ser	  möjligheter	  till	  nya	  lösningar	  för	  vård	  och	  omsorg	  i	  ett	  
samarbete	  med	  användaren	  (”co-‐production	  of	  health”)	  att	  möta	  och	  bryta	  
kostnadsutvecklingen,	  och	  med	  innovationer	  möjliggöra	  nya	  jobb	  i	  näringslivet,	  med	  
ekonomisk	  tillväxt	  och	  export.	  De	  länder	  och	  regioner	  i	  Europa	  med	  ett	  sådant	  internationellt	  
och	  innovationsperspektiv	  är	  exempelvis	  Danmark,	  Nederländerna	  och	  regionerna	  Baskien	  
och	  Katalonien	  i	  Spanien	  samt	  Skottland.	  Här	  beskrivs	  kortfattat	  ett	  exempel,	  Danmark:	  	  
	  
Den	  danska	  regeringen	  beslutade	  för	  tre	  år	  sedan	  att	  etablera	  ”Styregruppen	  for	  strategi	  for	  
digital	  velfærd”	  vilket	  medförde	  en	  nationell	  ledning	  och	  samordning	  av	  policy,	  prioriteringar,	  
strategi	  med	  handlingsplaner	  för	  implementering	  av	  välfärdsteknologier	  ”digital	  välfärd”.	  
Samtliga	  nationella	  implementeringar	  föregås	  av	  en	  ”impact	  assessment”	  och	  ”business	  case”	  
utredning	  -‐	  då	  vet	  inblandade	  aktörer	  (bl.a.	  kommuner	  och	  regioner)	  konsekvenserna	  
avseende	  exempelvis	  kostnader	  och	  intäkter.	  I	  tillägg	  till	  detta	  har	  i	  Danmark	  etablerats	  
”Healthcare	  Denmark”	  för	  att	  stödja	  danska	  företag	  inom	  sektorn	  välfärdsteknologier	  att	  få	  
tillgång	  till	  internationella	  marknader,	  och	  att	  ge	  support	  (”one-‐door-‐to-‐Denmark”)	  till	  
industrin	  internationellt	  som	  har	  ett	  intresse	  i	  att	  etablera	  verksamhet	  i	  Danmark.	  Här	  har	  
exempelvis	  japanska	  Fuji	  etablerat	  provningsverksamhet	  i	  Odense	  för	  välfärdsprodukter	  som	  
utvecklas	  för	  den	  europeiska	  marknaden.	  	  	  
	  
Japan,	  med	  världens	  största	  äldreandel	  av	  befolkningen,	  gör	  stora	  insatser	  inom	  området	  
”Healthy	  and	  Active	  Ageing”	  där	  välfärdsteknologier/e-‐omsorgstjänster	  ingår	  som	  en	  
strategisk	  och	  naturlig	  del	  i	  utvecklingsarbetet.	  På	  nationell	  nivå	  i	  Japan	  prioriteras	  
exempelvis	  utveckling	  av	  ”telemedicine/telehealth”	  tjänster	  för	  hälsomonitorering	  och	  
kontakt	  på	  distans	  mellan	  användare	  och	  läkare.	  Ett	  annat	  område	  är	  hälsoförebyggande	  
åtgärder	  som	  möjliggörs	  med	  välfärdsteknologier	  med	  eHälsa.	  Ett	  tredje	  prioriterat	  område	  är	  
utveckling	  av	  servicerobotar	  för	  support	  till	  äldre	  personer	  hemma	  och	  stöd	  till	  hemtjänst	  
(”independent	  living”).	  
	  
I	  USA	  pågår	  för	  närvarande	  en	  massiv	  utveckling	  av	  individbaserade	  hälsotjänster	  med	  mobil	  
teknologi,	  mHealth.	  Samtidigt	  har	  man	  i	  (bl.a.)	  USA	  identifierat	  utmaningen	  med	  att	  få	  dessa	  
individbaserade	  hälsotjänster	  (bl.a.	  appar)	  integrerade	  med	  sjukvårdens	  informationssystem.	  
Detta	  är	  en	  stor	  utmaning	  och	  olika	  former	  och	  processer	  för	  detta,	  bl.a.	  certifiering,	  
debatteras	  i	  USA.	  	  	  
	  
Korea	  Institute	  of	  Science	  and	  Technology	  (KIST)	  har	  
utvecklat	  “SILBOT”	  robot	  för	  ”hjärnträning”	  som	  för	  
närvarande	  har	  ett	  20-‐tal	  träningsprogram	  med	  syfte	  
att	  fördröja	  mentala	  funktionshinder	  (bl.a.	  demens).	  
Studier	  i	  Danmark	  har	  visat	  på	  bättre	  uppmärksamhet	  
och	  en	  bättre	  funktion	  av	  att	  lösa	  vardagsuppgifter.	  
SILBOT,	  se	  bild,	  demonstrerar	  ett	  träningsprogram	  på	  
en	  schackbrädesmönstrad	  golvmatta	  där	  olika	  
rörelsemönster	  visas	  och	  därefter	  uppmuntras	  
patienten	  att	  upprepa	  mönstret	  vilket	  direkt	  
utvärderas.	  	  SILBOT	  visades	  på	  välfärdskonferensen	  i	  
Odense,	  Danmark,	  i	  november	  2014.	  	  
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3.3 Personliga	  hälsokonton	  i	  Europa	  
Personliga	  hälsokonton	  ”personal	  health	  accounts”	  är	  ett	  utvecklingsområde	  bland	  vård-‐	  och	  
omsorgsaktörer,	  främst	  på	  nationell	  och	  regional	  nivå,	  i	  Europa.	  Ett	  personligt	  hälsokonto,	  
vilket	  utformas	  med	  olika	  funktioner	  i	  olika	  länder/regioner,	  kan	  vara	  en	  säker	  personlig	  e-‐
postlåda	  dit	  vård-‐	  och	  omsorgsutförare	  (via	  en	  server,	  ”molnet”)	  kan	  skicka	  medicinsk	  
information	  –	  och	  där	  individen	  på	  motsvarande	  säkert	  sätt	  kan	  skicka	  medicinsk	  information	  
och/eller	  konsultationer	  till	  vård-‐	  och	  omsorgsutförare.	  Alltså,	  en	  säker	  
kommunikationskanal	  mellan	  individ	  och	  vård-‐	  och	  omsorgsaktörer,	  myndigheter	  etc.	  I	  andra	  
fall	  kan	  kontot,	  som	  ägs	  av	  individen,	  anslutas	  till	  externa	  tjänster	  (och	  appar)	  utan	  möjlighet	  
till	  direktkonsultationer	  med	  vård-‐	  och	  omsorgsaktörer.	  	  	  
	  
Ett	  personligt	  hälsokonto	  är	  en	  naturlig	  del	  i	  utvecklingen	  där	  patienten/användaren	  själv	  tar	  
ett	  större	  ansvar	  för	  sitt	  hälsotillstånd,	  men	  också	  att	  individen	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  får	  
nödvändig	  support	  och	  ”empowerment”	  från	  friskvårds-‐,	  vård-‐	  och	  omsorgsaktörer.	  Denna	  
utveckling	  är	  i	  sin	  linda,	  men	  på	  frammarsch,	  i	  Europa.	  Några	  länder	  och	  regioner	  har	  infört	  
det	  personliga	  hälsokontot.	  
	  
Danmark	  har	  sedan	  flera	  år	  infört	  ett	  personligt	  hälsokonto	  (genom	  Sundhed.nu)	  där	  
individen	  exempelvis	  har	  tillgång	  till	  medicinska	  journaluppgifter	  och	  kan	  ha	  en	  e-‐
konsultation	  med	  sin	  läkare	  i	  primärvården.	  Nästa	  steg	  i	  Danmark	  (test	  pågår)	  är	  e-‐
konsultationer	  mellan	  individen	  och	  specialistläkaren	  som	  oftast	  finns	  på	  sjukhus.	  	  
	  
Den	  spanska	  regionen	  Katalonien	  (Barcelona)	  har	  också	  infört	  ett	  personligt	  hälsokonto	  
(Canal	  Salut)	  för	  sina	  innevånare.	  Det	  manageras	  ”in-‐house”	  av	  TicSalut,	  en	  myndighet	  som	  
bildades	  2006,	  under	  det	  Katalanska	  hälsoministeriet,	  med	  uppgift	  att	  utveckla	  IKT	  baserade	  
lösningar	  (eHälsa)	  för	  vård-‐	  och	  omsorgssektorn	  och	  för	  medborgarna	  i	  regionen.	  	  
	  
Skottland	  bedriver	  för	  närvarande	  utvecklings-‐	  och	  försöksverksamhet	  avseende	  ett	  
personligt	  hälsokonto	  vilket	  planeras	  implementeras	  inom	  kort	  (månader).	  	  	  
	  
I	  Schweiz	  pågår	  en	  intensiv	  debatt	  om	  personliga	  hälsokonton.	  Något	  införande	  är	  dock	  ej	  att	  
vänta	  inom	  2-‐3	  år.	  I	  Frankrike	  pågår	  också	  en	  intensiv	  debatt	  om	  personliga	  hälsokonton.	  
Ingen	  implementering	  för	  närvarande.	  	  
	  
3.4 Initiativ	  inom	  EU	  
EU	  ger	  ett	  omfattande	  stöd	  till	  utveckling	  och	  införande	  av	  välfärdsteknologier	  med	  bl.a.	  
digitala	  vård-‐	  och	  omsorgstjänster	  i	  medlemsländerna.	  Detta	  stöd	  baseras	  på	  antagen	  EU	  
policy	  med	  beslut	  i	  EU	  Parlamentet	  och	  EU	  Rådet.	  Besluten	  finns	  exempelvis	  i	  tre	  
policyprogram;	  ”Europe	  2020”,	  ”Innovation	  Union”	  och	  ”A	  Digital	  Agenda	  for	  Europe”.	  Denna	  
policy	  omsätts	  genom	  olika	  FoUI	  program,	  supportprogram,	  fonder	  (europeiska	  socialfonden	  
och	  regionfonderna)	  och	  initiativ,	  exempelvis:	  

• Horizon	  2020	  
• Public	  Health	  Programme	  
• Employment	  and	  Social	  Innovation	  Programme	  
• European	  Innovation	  Partnership	  on	  Active	  and	  Healthy	  Ageing	  
• European	  Institute	  of	  Innovation	  and	  Technology	  Programmes	  
• Active	  and	  Assisted	  Living	  
• More	  Years	  Better	  Lives	  
• Regional,	  Structural	  and	  Cohesion	  Funds	  	  



Rapport	  till	  Socialstyrelsen	  -‐	  Lägesrapport	  om	  välfärdsteknik	  
	  

	   15	  

	  
Horizon	  2020	  är	  EU:s	  stora	  Ramprogram	  för	  forskning	  och	  innovationer	  med	  en	  total	  budget	  
på	  cirka	  80	  miljarder	  euro	  för	  åren	  2014-‐2020.	  Budgeten	  för	  området	  ”Health,	  demographic	  
change	  and	  wellbeing”	  är	  cirka	  7.5	  miljarder	  euro.	  Programmet	  har	  haft	  en	  utlysning	  och	  den	  
andra	  pågår	  med	  sista	  dag	  för	  ansökningar	  i	  april	  2015.	  	  
	  
EU	  initiativet	  ”European	  Innovation	  Partnerships	  (EIP)”	  med	  det	  första	  partnerskapet	  ”Active	  
and	  Healthy	  Ageing	  (AHA)”	  initierades	  i	  slutet	  av	  2010.	  I	  detta	  initiativ	  medverkar	  aktörer	  
från	  vård-‐	  och	  omsorgssektorn,	  regioner	  och	  näringsliv,	  ofta	  ledande	  på	  sina	  områden.	  
Intresset	  för	  EIP-‐AHA	  har	  från	  början	  varit	  mycket	  stort	  nu	  med	  cirka	  1000	  deltagande	  
kommuner	  och	  regioner	  i	  Europa.	  För	  närvarande	  finns	  det	  sex	  innovationsområden	  där	  
deltagande	  partners	  samarbetar.	  Dessa	  är:	  
	  

• Better	  prescription	  and	  adherence	  to	  medical	  plans	  for	  older	  patients	  
• Personalized	  health	  management	  starting	  with	  a	  Falls	  Prevention	  Initiative	  
• Prevention	  and	  early	  diagnosis	  of	  frailty	  and	  functional	  decline,	  physical	  and	  cognitive,	  

in	  older	  people	  
• Integrated	  care	  for	  chronic	  diseases,	  including	  remote	  monitoring	  at	  regional	  level	  
• Development	  of	  interoperable	  independent	  living	  solutions,	  including	  guidelines	  for	  

business	  models	  
• Innovation	  for	  age	  friendly	  buildings,	  cities	  and	  environments.	  

	  
För	  att	  ytterligare	  förstärka	  EIP-‐AHA	  initiativet	  öppnade	  EU	  en	  utlysning	  våren	  2012	  riktad	  
till	  organisationer	  på	  nationell,	  regional	  och	  lokal	  nivå	  inom	  vård-‐	  och	  omsorgssektorn	  för	  
etablering	  av	  ”Reference	  Sites”.	  	  Av	  54	  ansökningar	  valdes	  32	  ut,	  varav	  en	  från	  Sverige,	  Region	  
Skåne.	  	  
	  

4 Morgondagens	  välfärdsteknik	  
4.1 Trender	  och	  vad	  händer	  på	  marknaden	  
Hälsa	  och	  välbefinnande	  är	  i	  allt	  större	  fokus	  i	  samhället	  och	  i	  motsvarande	  takt	  kommer	  det	  
ut	  nya	  produkter	  och	  tjänster.	  Wellness	  trenden	  visar	  sig	  i	  alltifrån	  ett	  mer	  frekvent	  gymande	  
till	  att	  årets	  julklapp	  är	  aktivitetsbandet	  och	  marknadsvärdet	  växer	  för	  varje	  år	  som	  går.	  Flera	  
av	  de	  större	  företagen	  gör	  riktade	  satsningar	  in	  mot	  detta	  segment	  som	  Apple	  och	  Microsoft.	  	  
	  
Trenden	  att	  som	  ger	  ett	  skifte	  mot	  individbaserad	  vård	  och	  omsorg	  där	  individen	  tar	  ett	  allt	  
större	  ansvar	  för	  sitt	  välbefinnande	  är	  tydlig.	  Viljan	  är	  att	  kunna	  skjuta	  upp	  behovet	  av	  vård	  
och	  omsorg	  och	  förbli	  friskare	  under	  en	  längre	  tid.	  Förändringen	  inom	  vården	  får	  dock	  sägas	  
gå	  ganska	  långsamt	  och	  man	  står	  inför	  stora	  utmaningar.	  Trycket	  ökar	  dock	  dag	  för	  dag	  i	  det	  
att	  man	  förväntas	  göra	  mer	  för	  samma	  eller	  minskad	  mängd	  pengar.	  Effekten	  av	  detta	  blir	  
minskade	  antal	  vårdplatser	  och	  en	  tidigare	  hemskrivning	  och	  att	  med	  olika	  medel	  hålla	  
patienter	  ifrån	  sjukhusen.	  Exempel	  på	  detta	  är	  arbetsformen	  aktiv	  hälsostyrning	  som	  genom	  
att	  identifiera	  frekventa	  akutbesökare	  söka	  upp	  dem	  och	  genom	  en	  telefondialog	  förändra	  
mönstret.	  Formen	  har	  visat	  sig	  vara	  effektiv	  och	  den	  sprids	  därför	  över	  Sverige.	  	  
	  
Trenden	  inom	  den	  kommunala	  omsorgen	  är	  att	  antalet	  platser	  för	  särskilt	  boende	  minskar	  
och	  att	  kommunen	  hellre	  ser	  att	  de	  äldre	  bor	  kvar	  hemma	  längre.	  Enligt	  Socialstyrelsens	  
statistik	  har	  antalet	  boende	  i	  permanent	  särskilt	  boende	  minskat	  från	  ca.	  119000	  år	  2001	  till	  
ca.	  89000	  tio	  år	  senare.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  den	  särskilda	  boendeformen	  är	  dyr	  och	  
kostar	  kommunerna	  mer	  än	  600	  000	  kronor	  per	  plats	  årligen.	  Kommunerna	  hävdar	  att	  de	  kan	  
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biståndstilldela	  omsorg	  i	  6	  timmar	  per	  dygn	  i	  hemmet	  till	  samma	  kostnad	  som	  vad	  ett	  dygn	  på	  
ett	  särskilt	  boende	  kostar.	  Det	  finns	  även	  en	  trend	  att	  tiden	  som	  en	  äldre	  bor	  i	  särskilt	  boende	  
minskar.	  Idag	  är	  boendetiden	  i	  särskilt	  boende	  i	  snitt	  3-‐6	  månader	  i	  många	  kommuner.	  
	  
Långsiktigt	  kommer	  hemmet	  bli	  den	  nya	  vårdplatsen	  och	  det	  kommer	  att	  stödjas	  av	  nya	  roller	  
som	  kommer	  att	  introduceras	  som	  t.ex.	  vårdoperatörer	  eller	  vårdcoacher	  som	  tar	  hjälp	  av	  
teknik	  som	  sensorer	  och	  video	  för	  att	  hantera	  patienter	  och	  brukare	  på	  distans	  i	  hemmet.	  
Tidiga	  försök	  har	  visat	  att	  tekniken	  är	  mogen	  och	  att	  processutvecklingen	  är	  nästa	  steg	  för	  att	  
få	  det	  att	  hända	  i	  stor	  skala.	  Lösningarna	  har	  hittills	  tagits	  väl	  emot	  av	  patienter	  och	  brukare.	  
	  

 
Figur	  3:	  Många	  trender	  och	  möjligheter	  påverkar	  vård-‐	  och	  omsorgsområdet	  
 
Utvecklingen	  av	  sensorer	  för	  mätning	  inom	  och	  utom	  kroppen	  går	  mycket	  fort	  och	  
utvecklingshastigheten	  snarast	  ökar.	  Den	  uppkopplade	  kroppen,	  där	  analogin	  kan	  dras	  med	  
bilen	  som	  kontrolleras	  genom	  mätningar	  för	  att	  tala	  om	  innan	  något	  går	  sönder,	  kan	  lätt	  
göras.	  Sensorer	  kan	  ge	  liknande	  möjligheter	  för	  människan.	  
	  
Analys	  av	  stora	  mängder	  data	  (Big	  Data	  Analytics)	  kommer	  att	  bli	  allt	  mer	  aktuellt	  inom	  hälsa,	  
vård	  och	  omsorg.	  Tillgången	  och	  bearbetning	  av	  data	  från	  kvalitetsregister	  kopplat	  till	  
sensordata	  och	  annan	  personlig	  information	  som	  journaldata	  kommer	  att	  genera	  ett	  bättre	  
underlag	  för	  både	  vård	  och	  omsorg.	  Flera	  företag	  kommer	  inom	  kort	  ut	  med	  produkter	  inom	  
området	  som	  kommer	  att	  förändra	  hantering	  och	  möjligheter	  till	  slutsatser.	  
 
4.2 Kopplingar	  –	  hälsa-‐	  vård	  och	  omsorg,	  integration	  
Insatser	  för	  en	  sammanhållen	  vård	  och	  omsorg	  (”Integrated	  care”)	  pågår	  sedan	  flera	  år	  i	  
Sverige	  och	  i	  många	  EU	  länder	  och	  även	  utanför	  EU.	  Skälet	  är	  bl.a.	  det	  demografiska	  åldrandet	  
med	  ett	  större	  antal	  äldre	  med	  exempelvis	  flera	  kroniska	  sjukdomar	  per	  individ	  –	  där	  
ambitionen	  från	  huvudmän	  och	  utförare	  är	  en	  mer	  individ-‐	  och	  patientcentrerad	  vård	  –	  där	  
individen	  är	  delaktig	  i	  vården	  (”co-‐production	  of	  health”).	  	  
	  
I	  Sverige,	  såväl	  som	  i	  de	  flesta	  EU-‐länder,	  är	  vårdens	  huvudmän	  (budget,	  beslut,	  organisation	  
etc.)	  uppdelade	  på	  kommuner	  för	  hemtjänst	  och	  social	  inriktad	  vård,	  och	  på	  
regioner/landsting	  för	  primärvård	  och	  sjukhusvård.	  Det	  har	  visat	  sig	  mycket	  svårt	  att	  
integrera	  patientcentrerade	  vårdlösningar	  mellan	  dessa	  aktörer,	  i	  Sverige	  som	  utomlands.	  
Men	  trycket	  på	  att	  åstadkomma	  en	  sammanhållen	  vård	  och	  omsorg	  ökar!	  Av	  kostnadsskäl,	  
men	  lika	  mycket	  av	  att	  digitaliseringen	  av	  samhället,	  och	  vården,	  ger	  möjligheter	  till	  att	  
utveckla	  individ-‐	  och	  patientcentrerade	  lösningar	  till	  fördel	  för	  patient	  och	  anhöriga.	  Ett	  annat	  
skäl	  är	  att	  vård	  alltmer	  överförs	  till	  individens	  bostad	  och	  där	  möts	  ofta	  insatser	  från	  
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exempelvis	  kommun	  och	  region/landsting.	  I	  detta	  kontext,	  med	  lösningar	  för	  en	  
sammanhållen	  vård	  och	  omsorg,	  kommer	  tjänster	  som	  baseras	  på	  eHälsa	  att	  ingå	  som	  
strategiska	  resurser.	  	  
	  
Det	  finns	  länder	  och	  regioner	  i	  EU	  som	  har	  kommit	  långt,	  eller	  tagit	  strategiska	  policybeslut,	  
för	  att	  sammanhållen	  vård	  och	  omsorg	  ska	  bli	  verklighet,	  exempelvis	  Danmark	  genom	  
nationell	  styrning	  och	  Skottland	  genom	  lagstiftning.	  Hälsostaden	  Ängelholm	  är	  ett	  annat	  
exempel.	  	  
 
4.3 Tjänsteplattformar	  för	  vård	  och	  omsorg	  
De	  digitala	  omsorgstjänster	  mot	  slutanvändare	  som	  testas	  idag	  är	  med	  få	  undantag	  ”stand	  
alone”-‐tjänster	  på	  det	  sätt	  att	  de	  integreras	  direkt	  mot	  kommunens	  tekniska	  system.	  Det	  
betyder	  att	  varje	  tjänst	  ska	  integreras	  separat	  i	  varje	  kommuns	  tekniska	  system.	  
Konsekvensen	  är	  att	  en	  tjänsteleverantör	  tvingas	  göra	  ett	  nytt	  integrationsarbete	  i	  varje	  
kommun	  och	  kommunen	  tvingas	  göra	  ett	  nytt	  integrationsarbete	  för	  varje	  ny	  tjänst.	  Ett	  
sådant	  förfarande	  fungerar	  för	  en	  kommun	  endast	  om	  man	  tänker	  införa	  mycket	  få	  tjänster,	  
men	  det	  skalar	  inte.	  Utöver	  att	  det	  blir	  problematiskt	  för	  kommunerna	  att	  införa	  mer	  än	  bara	  
ett	  fåtal	  tjänster	  utan	  att	  använda	  en	  tjänsteplattform	  är	  det	  svårt	  för	  tjänsteleverantörer	  att	  
växa	  till	  många	  kommuner	  eftersom	  det	  kräver	  olika	  integrationsarbeten	  men	  även	  olika	  
typer	  av	  support,	  underhåll	  och	  eventuell	  uppdatering	  av	  tjänsterna.	  Tröskeln	  för	  at	  komma	  in	  
på	  en	  marknad	  utan	  tjänsteplattformer	  är	  alltså	  relativt	  hög.	  
	  
Ett	  alternativ	  som	  användas	  inom	  de	  flesta	  andra	  områden	  och	  branscher	  där	  man	  arbetar	  
med	  en	  mångfald	  av	  tjänster	  från	  olika	  leverantörer	  är	  att	  införa	  en	  tjänsteplattform.	  Med	  en	  
tjänsteplattform	  behöver	  kommunen	  i	  princip	  bara	  ett	  integrationsarbete.	  Om	  flera	  
kommuner	  använder	  samma	  tjänsteplattform	  (eller	  åtminstone	  tjänsteplattformer	  med	  
samma	  gränssnitt)	  behöver	  en	  tjänsteleverantör	  dessutom	  bara	  göra	  ett	  integrationsarbete	  
för	  alla	  de	  kommuner	  som	  använder	  just	  den	  tjänsteplattformen.	  	  
	  
Man	  kan	  tänka	  sig	  olika	  ambitionsnivåer:	  a)	  Det	  kan	  finnas	  en	  nationell	  tjänsteplattform	  som	  
alla	  kommuner	  kan	  använda;	  b)	  det	  kan	  finnas	  gemensamma	  standarder	  och	  gränssnitt	  som	  
alla	  kommuner	  måste	  följa	  men	  där	  olika	  aktörer	  kan	  konkurrera	  om	  att	  utveckla	  plattformen	  
om	  de	  blott	  följer	  standarder	  och	  gränssnitt;	  eller	  c)	  man	  kan	  nöja	  sig	  med	  att	  rekommendera	  
kommunerna	  att	  använda	  en	  tjänsteplattform	  men	  låta	  marknaden	  utveckla	  sig	  själv	  vilket	  
troligen	  efter	  ett	  tag	  resulterar	  i	  en	  konsolidering	  mot	  ett	  mindre	  antal	  plattformar	  men	  där	  
tjänsteleverantörerna	  i	  så	  fall	  måste	  utveckla	  sin	  tjänst	  mot	  varje	  plattform.	  
	  
Alternativ	  b)	  påminner	  om	  den	  modellen	  man	  har	  vald	  med	  digitala	  trygghetslarmet	  där	  man	  
specificerat	  att	  leverantörerna	  måste	  kommunicera	  över	  SCAIP	  mellan	  hem	  och	  larmcentral.	  
Dock	  ger	  just	  SKIs	  ramavtal	  ingen	  möjlighet	  för	  flera	  än	  en	  leverantör	  av	  tjänster	  i	  hemmet.	  
	  
Leverantörer	  som	  Tunstall,	  CareTech	  och	  Neat	  erbjuder	  tjänsteplattformer	  för	  tjänster	  i	  
hemmet	  och	  alltså	  inte	  bara	  stand	  alone-‐tjänster.	  Det	  finns	  dessutom	  andra	  leverantörer	  som	  
opererar	  med	  ett	  plattformstänk.	  Dock	  är	  det	  slutna,	  proprietära	  plattformar	  som	  inte	  tillåter	  
andra	  tjänsteleverantörer	  att	  komma	  in.	  Idealiskt	  sett	  borde	  man	  separera	  rollen	  som	  
plattformsägare	  och	  operatör	  från	  rollen	  som	  tjänsteleverantör.	  En	  sådan	  konstruktion	  med	  
öppna	  gränssnitt	  mot	  sensorer	  och	  data	  borde	  kunna	  förenkla	  för	  alla	  de	  små	  
tjänsteleverantörer.	  Jämför	  mobiltelefonerna	  innan	  smartphones	  kom	  på	  marknaden,	  då	  det	  
endast	  fanns	  ett	  fåtal	  simpla	  tjänster	  att	  välja	  mellan,	  med	  hur	  det	  blev	  efter	  introduktionen	  av	  
smartphones.	  Tjänstemarknaden	  exploderade	  eftersom	  det	  öppnades	  upp	  för	  
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tredjepartsleverantörer	  som	  kunde	  utveckla	  mot	  en	  gemensam	  tjänsteplattform.	  Samma	  
situation	  bör	  man	  sträva	  efter	  inom	  omsorgen	  (och	  vården).	  	  
	  
Det	  finns	  idag	  två	  aktörer	  som	  säger	  sig	  erbjuda	  en	  öppen	  tjänsteplattform	  för	  
omsorgstjänster	  och	  som	  testar	  tjänster	  i	  kommunerna,	  men	  deras	  plattformar	  är	  inte	  
ömsesidigt	  utbytbara,	  och	  en	  tjänst	  som	  fungerar	  på	  den	  ena	  kommer	  inte	  att	  fungera	  på	  den	  
andra	  utan	  integrationsarbete.	  Det	  är	  ett	  stort	  steg	  framåt	  jämfört	  med	  de	  traditionella	  
leverantörerna,	  men	  det	  är	  upp	  till	  bevis	  om	  de	  verkligen	  är	  öppna	  mot	  
tredjepartsleverantörer.	  Detta	  liknar	  alltså	  situation	  c)	  ovan.	  
	  
En	  kommunal	  plattform	  för	  digitala	  omsorgstjänster	  måste	  också	  kunna	  hantera	  digitala	  
vårdtjänster.	  Kommunerna	  får	  gradvis	  större	  ansvar	  för	  vården	  och	  gränsen	  mellan	  vad	  som	  
är	  vård	  och	  vad	  som	  är	  omsorg	  suddas	  ut.	  Från	  et	  tekniskt	  infrastrukturperspektiv	  är	  digitala	  
vård-‐	  och	  omsorgstjänster	  relativt	  lika	  och	  har	  likvärdiga	  krav	  på	  en	  teknisk	  plattform	  vad	  
gäller	  monitorering	  och	  kommunikation.	  Utrustning	  och	  tjänster	  som	  bidrar	  till	  behandling	  av	  
en	  patient	  i	  hemmet	  kan	  dock	  leda	  till	  extra	  hårda	  krav	  på	  en	  gemensam	  plattform.	  	  	  	  

	  
Figur	  4:	  Exempel	  på	  en	  referensarkitektur	  gällande	  en	  gemensam	  tjänsteplattform	  för	  digitala	  omsorgstjänster	  i	  
hemmet	  där	  olika	  aktörer	  ska	  kunna	  samsas.	  Detta	  är	  en	  kommuns	  bild	  av	  plattformen.	  Varje	  streck	  
representerar	  ett	  gränssnitt	  som	  måste	  definieras	  och	  följas.	  Exempelvis	  ska	  kommunikationen	  mellan	  
tjänsteplattform	  och	  larmcentral	  följa	  SCAIP.	  
	  
Oavsett	  vilken	  ambitionsnivå	  man	  har	  med	  plattformar	  (a,	  b	  eller	  c	  ovan)	  rekommenderar	  vi	  
skarpt	  att	  kommunerna	  börjar	  använda	  tjänsteplattformar	  för	  att	  reducera	  kostnader	  och	  
accelerera	  tjänsteutvecklingen.	  
	  
4.4 Standarder	  och	  certifiering	  
Standarder	  
Marknaden	  för	  digitala	  omsorgstjänster	  utmärks	  av	  en	  nästan	  total	  avsaknad	  av	  krav	  på	  
standarder	  för	  larmhantering.	  Det	  finns	  bara	  ett	  uttalat	  krav	  på	  en	  gemensam	  standard,	  och	  
det	  är	  signaleringsprotokollet	  SCAIP	  för	  digitala	  trygghetslarm	  mellan	  tjänsten	  i	  hemmet	  och	  
larmcentralen.	  Som	  i	  alla	  andra	  branscher	  behövs	  standarder	  i	  fall	  olika	  aktörer	  ska	  
samexistera	  på	  samma	  marknad.	  Standarder	  –	  antingen	  officiella	  eller	  de	  facto-‐standarder	  -‐	  är	  
en	  förutsättning	  för	  att	  komponenter	  (tjänster,	  utrustning,	  plattformar,	  kontrollsystem)	  från	  
olika	  leverantörer	  kan	  fungera	  ihop,	  och	  med	  standarder	  är	  det	  möjligt	  att	  enkelt	  byta	  ut	  en	  
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eller	  flera	  komponenter	  i	  ett	  system	  i	  stället	  för	  hela	  systemet.	  Situation	  idag	  möjliggör	  i	  stort	  
sett	  ingen	  utbytbarhet	  av	  komponenter.	  	  Inom	  området	  digitala	  trygghetslarm	  fanns	  ansatsen	  
till	  detta	  men	  full	  interoperabilitet	  har	  ännu	  inte	  uppnåtts	  mellan	  leverantörerna.	  	  
	  
SCAIP	  är	  standardiserat	  under	  Swedish	  Standards	  Institute,	  SIS,	  (SS	  9110x:2014),	  och	  det	  
pågår	  aktiviteter	  för	  att	  lyfta	  SCAIP	  till	  en	  europeisk	  standard.	  
	  
Continua	  Health	  Alliance	  är	  en	  non-‐profit	  intresseorganisation	  som	  arbetar	  för	  att	  möjliggöra	  
att	  komponenter	  inom	  personlig	  hälsoutrustning	  enkelt	  kan	  kopplas	  ihop	  i	  en	  helhetslösning.	  
Det	  är	  inget	  standardiseringsorgan	  men	  däremot	  pekar	  Continua	  på	  befintliga,	  internationella	  
standarder	  och	  säkrar	  interoperabilitet	  mellan	  olika	  produkter	  från	  olika	  tillverkare.	  T	  ex	  har	  
Continua	  vald	  ut	  två	  trådlösa	  standarder,	  Bluetooth	  Low	  Energi	  och	  Zigbee,	  för	  
kommunikation	  mellan	  olika	  typer	  av	  utrustning	  i	  hemmet	  eller	  på	  kroppen	  i	  sin	  kommande	  
design	  guideline.	  Continua	  har	  även	  utarbetat	  en	  referensarkitektur	  för	  en	  helhetslösning	  för	  
personlig	  hälsoutrustning	  från	  sensorer	  till	  servrar	  och	  journalsystem.	  Det	  är	  dock	  inte	  en	  
heltäckande	  arkitektur	  för	  en	  institutionell	  vård-‐	  och/eller	  omsorgslösning.	  
	  
Vi	  rekommenderar	  att	  de	  centrala	  aktörerna	  tillsammans	  utarbetar	  en	  mer	  heltäckande	  
referensarkitektur	  baserad	  på	  Continuas	  arkitektur	  men	  utökar	  den	  till	  att	  täcka	  en	  plattform	  
för	  digitala	  vård-‐	  och	  omsorgstjänster	  i	  hemmet	  och	  dessutom	  kopplar	  den	  till	  relevanta	  
befintliga	  plattformar	  och	  system	  inom	  vården.	  
	  
Dessutom	  pekar	  Continua	  på	  olika	  standarder	  inom	  hälsoinformatik	  som	  t	  ex	  CEN	  ISO/IEEE	  
11073	  som	  egentligen	  är	  en	  serie	  av	  standarder,	  Health	  Level	  Seven	  International,	  HL7,	  som	  
är	  ackrediterat	  av	  amerikanska	  ANSI,	  samt	  Integrating	  the	  Healthcare	  Enterprise,	  IHE.	  IHE	  är	  
dock	  inget	  riktigt	  standardiseringsorgan	  men	  snarare	  en	  organisation	  som	  Continua	  som	  
säkrar	  interoperabilitet	  mellan	  befintliga	  standarder	  som	  man	  pekar	  på.	  
	  
Där	  Bluetooth	  Low	  Energy	  och	  Zigbee	  är	  protokoll	  för	  hur	  olika	  enheter	  ska	  ihopkopplas	  
beskriver	  standarderna	  om	  hälsoinformatik	  format	  och	  typ	  av	  information	  som	  ska	  överföras.	  	  
	   	   	  
Helsedirektoratet	  i	  Norge	  rekommenderar	  användningen	  av	  Continua	  för	  
standardiseringsramverket	  inom	  välfärdsteknologiområdet.	  På	  samma	  sätt	  ska	  Danmarks	  
”National	  handlingsplan	  for	  udbredelse	  af	  telemedicin”	  bygga	  på	  design	  guidelines	  från	  
Continua.	  
	   	  
I	  december	  2014	  fanns	  det	  enligt	  en	  sökning	  på	  Continuas	  hemsida	  72	  certifierade	  enheter	  
varav	  endast	  tre	  certifierades	  2014.	  Eftersom	  första	  enheten	  certifierades	  2009	  och	  det	  finns	  
över	  220	  medlemmar	  i	  organisationen	  kan	  man	  undra	  varför	  det	  inte	  finns	  fler	  certifierade	  
enheter	  båda	  totalt	  samt	  under	  2014	  när	  marknaden	  växer	  så	  kraftigt	  för	  många	  olika	  typer	  
av	  hälsoenheter.	  Trots	  detta	  verkar	  Continua	  vara	  den	  i	  dagsläget	  viktigaste	  organisationen	  
vad	  gäller	  standardisering	  inom	  eHälsa	  eftersom	  den	  kombinerar	  befintliga	  standarder	  med	  
interoperabilitetstester	  och	  tillhörande	  certifiering.	  Det	  ska	  påpekas	  att	  det	  ännu	  inte	  finns	  
någon	  Continuacertifierad	  enhet	  som	  kan	  användas	  för	  trygghetslarm,	  så	  antingen	  måste	  
leverantörer	  av	  trygghetslarm	  anpassa	  sig	  efter	  Continua	  eller	  också	  måste	  leverantörerna	  
arbeta	  nya	  länkprotokoll	  in	  i	  Continuas	  rekommendationer	  på	  linje	  med	  Bluetooth	  och	  Zigbee.	  
Eller	  alternativt	  måste	  man	  inte	  följa	  Continua	  för	  själva	  trygghetslarmet.	  
	  
Videosamtalstjänster	  (kallas	  ofta	  bildtelefoni	  eller	  videotelefoni)	  är	  populära	  bland	  de	  
kommuner	  som	  har	  testat	  dem.	  Det	  är	  relativt	  enkelt	  att	  utveckla	  videosamtalstjänster	  mellan	  
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två	  enheter	  av	  samma	  fabrikat.	  Däremot	  är	  det	  svårare	  att	  dels	  göra	  tjänster	  som	  klarar	  flera	  
samtidiga	  användare	  som	  dessutom	  kopplas	  ihop	  av	  olika	  fabrikat.	  	  En	  av	  svårigheterna	  beror	  
på	  det	  rådande	  läget	  inom	  standarder	  för	  videosamtal.	  	  Det	  finns	  mer	  än	  en	  att	  välja	  mellan	  
och	  de	  kan	  dessutom	  vara	  implementerade	  på	  olika	  sätt.	  Videosamtalslösningar	  där	  
enheterna	  följer	  olika	  standarder	  kan	  inte	  kommunicera	  direkt	  med	  varandra,	  och	  även	  om	  
olika	  system	  följer	  samma	  standard	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  de	  fungerar	  ihop	  på	  ett	  smidigt	  sätt.	  	  
	   	  
Det	  vore	  önskvärt	  för	  kommunerna	  att	  inte	  behöva	  hantera	  olika	  lösningar	  om	  t	  ex	  
videosamtal	  ingår	  i	  olika	  tjänster	  som	  kommunen	  erbjuder.	  Om	  man	  vill	  undvika	  olika	  
videolösningar	  finns	  det	  två	  fundamentalt	  olika	  sätt	  att	  agera:	  Antingen	  väljer	  man	  en	  
gemensam	  videostandard	  som	  alla	  måste	  följa	  eller	  också	  använder	  man	  en	  multimediaväxel	  
som	  kan	  hantera	  olika	  typer	  av	  videostandarder	  (kodek)	  och	  därmed	  olika	  lösningar	  för	  
bildtelefoni.	  Nackdelen	  med	  en	  gemensam	  standard	  är	  att	  det	  troligen	  kommer	  att	  leda	  till	  
omfattande	  interoperabilitetstester	  och	  man	  riskerar	  att	  bli	  fastlåst	  i	  en	  gammal	  standard	  när	  
nya	  och	  mer	  effektiva	  lösningar	  dyker	  upp.	  Nackdelen	  med	  den	  andra	  lösningen	  är	  att	  all	  
bildkommunikation	  måste	  gå	  över	  en	  central	  multimediaväxel	  som	  alltså	  ”översätter”	  mellan	  
olika	  de	  olika	  standarderna.	  Man	  kan	  även	  tänka	  sig	  ett	  mellanläge	  mellan	  en	  enda	  standard	  
versus	  en	  multimediaväxel,	  men	  det	  är	  inte	  heller	  okomplicerat	  att	  åstadkomma.	  Det	  är	  dock	  
viktigt	  att	  utreda	  hur	  man	  vill	  hantera	  videokommunikation/bildtelefoni.	  Annars	  kommer	  
man	  att	  hamna	  i	  en	  situation	  med	  många	  olika	  lösningar	  som	  inte	  fungerar	  ihop.	  
	  
Certifiering	  
När	  man	  börjar	  införa	  gemensamma	  plattformar	  där	  flera	  aktörer	  ska	  verka	  behövs	  utöver	  
standarder	  någon	  typ	  av	  neutralt	  certifieringsförfarande	  för	  att	  säkerställa	  att	  standarderna	  
följs	  och	  att	  det	  finns	  interoperabilitet	  mellan	  olika	  delar	  av	  systemet	  och	  olika	  aktörer.	  
Exemplet	  med	  att	  leverantörer	  lyckades	  blir	  del	  av	  ramavtalet	  för	  digitala	  trygghetslarm	  trots	  
att	  de	  inte	  var	  helt	  kompatibla	  med	  SCAIP-‐standarden	  illustrerar	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  
problemställningen.	  För	  SCAIP	  är	  en	  certifiering	  båda	  viktig	  och	  brådskande.	  
Certifieringsförfarandet	  måste	  utredas	  så	  att	  en	  dylik	  situation	  inte	  riskerar	  att	  uppkomma	  
igen.	  
	  
Framtidens	  digitala	  omsorgstjänster	  kommer	  att	  vara	  många	  fler	  och	  även	  mer	  avancerade,	  
och	  kravet	  på	  certifiering	  kommer	  bara	  att	  växa	  framöver.	  Genom	  att	  referera	  till	  Continua	  
Health	  Alliance	  kan	  man	  på	  ett	  elegant	  sätt	  åstadkomma	  en	  del	  av	  certifieringen,	  men	  det	  
krävs	  mycket	  mer	  än	  det	  som	  Continua	  i	  dagsläget	  kan	  erbjuda.	  Det	  måste	  utredas	  hur	  
certifieringen	  ska	  se	  ut,	  hur	  mycket	  ska	  certifieras,	  vilka	  aktörer	  har	  ansvar	  för	  vad,	  etc.	  	  
	  
4.5 Tjänster	  i	  framtiden	  
Vilka	  tjänster	  vi	  kommer	  att	  få	  se	  framöver	  är	  förstås	  mycket	  osäkert.	  Men	  om	  man	  ser	  på	  
trenderna	  inom	  teknikplattformar,	  konsumentelektronik	  och	  konsumentbeteende	  och	  
kombinerar	  med	  vad	  som	  händer	  i	  andra	  länder	  samt	  det	  som	  pågår	  på	  universiteten	  av	  mer	  
långsiktiga	  karakter,	  går	  det	  åtminstone	  att	  göra	  en	  någorlunda	  kvalificerat	  gissning.	  
	  
Framtidens	  tjänster	  inom	  vård	  och	  omsorg	  kommer	  att	  bli	  mycket	  mer	  uppkopplade	  och	  
teknikintensiva,	  men	  samtidigt	  kommer	  tekniken	  att	  döljas	  för	  användarna.	  Man	  måste	  inte	  
göra	  specifika	  mätningar	  med	  specifika	  instrument	  och	  sensorer,	  i	  stället	  kommer	  sensorer	  i	  
omgivningarna	  i	  hemmet,	  i	  telefonen	  eller	  i	  kläderna	  mäta	  många	  olika	  hälsoparametrar	  utan	  
att	  individen	  behöver	  agera	  
	  



Rapport	  till	  Socialstyrelsen	  -‐	  Lägesrapport	  om	  välfärdsteknik	  
	  

	   21	  

Det	  kommer	  att	  finnas	  databanker	  där	  alla	  personer	  har	  möjlighet	  för	  att	  automatisk	  lägga	  
upp	  all	  data	  om	  sig	  själv	  –	  som	  ett	  utökat	  personligt	  hälsokonto.	  Kanske	  man	  mäter	  10	  eller	  
100	  olika	  kropps-‐	  och	  hälsoparametrar	  på	  dags-‐	  eller	  åtminstone	  veckobasis.	  Framstegen	  
inom	  diagnostik	  kombinerat	  med	  big	  data	  analys	  gör	  att	  många	  sjukdomar	  upptäcks	  långt	  
innan	  de	  första	  symptomen	  visar	  sig.	  	  
	   	  
Vi	  får	  ta	  emot	  behandling	  inklusive	  medicinering	  som	  är	  långt	  bättre	  anpassat	  individen	  och	  
individens	  livssituation	  än	  vad	  som	  görs	  idag.	  Behandling	  kommer	  vid	  rätt	  tid	  och	  i	  rätt	  
mängd.	  Detta	  gör	  att	  vi	  i	  ännu	  högre	  grad	  kan	  bo	  hemma	  under	  en	  behandlingsprocess	  och	  när	  
vi	  blir	  äldre.	  	  
	  
Tjänster	  för	  kognitiva	  besvär	  hjälper	  oss	  att	  minnas	  och	  ta	  hand	  om	  oss	  själva,	  och	  de	  lär	  sig	  
automatiskt	  beteendemönster	  och	  förändringar	  i	  dessa	  för	  att	  bättre	  kunna	  anpassa	  sig	  med	  
tiden.	  Robotteknologin	  slår	  igenom	  och	  bistår	  t	  ex	  med	  att	  gå	  eller	  öppna,	  nå	  och	  lyfta	  olika	  
saker,	  båda	  som	  exoskeleton	  –	  alltså	  något	  man	  fäster	  på	  en	  arm	  eller	  på	  kroppen	  –	  och	  som	  
fristående	  robotar.	  
	  
Vård-‐	  och	  omsorgstjänster	  kommer	  att	  smälta	  ihop	  med	  andra	  typer	  av	  tjänster.	  Utvecklingen	  
in	  sport	  och	  fitness	  är	  blott	  första	  steget	  på	  den	  utvecklingen.	  Gränsen	  mellan	  när	  man	  är	  frisk	  
och	  sjuk	  kommer	  att	  suddas	  ut	  och	  för	  vissa	  typer	  av	  behandlingar	  behövs	  ingen	  
sjukvårdspersonal	  –	  fast	  ”systemet”	  kommer	  att	  berätta	  när	  det	  är	  dags	  att	  uppsöka	  vården.	  	  
	  
Hela	  vårdsystemet	  kommer	  att	  förändras	  i	  grunden	  vad	  gäller	  såväl	  teknik	  som	  organisation	  
och	  roller.	  Vårdsystemet	  kommer	  att	  anpassa	  sig	  individen	  i	  stället	  för	  som	  idag	  när	  patienten	  
anpassar	  sig	  vårdsystemet.	  Det	  betyder	  bland	  annat	  att	  vårdpersonal	  får	  en	  mer	  
konsulterande	  roll	  än	  idag	  och	  att	  läkare	  och	  sjukskötare	  får	  delvis	  helt	  andra	  arbetsuppgifter.	  	  
	  

5 Utmaningar	  och	  möjliga	  åtgärder	  
5.1 Inventering av utmaningar 
Dagens	  trygghetslarm	  är	  i	  stor	  utsträckning	  fortfarande	  analoga,	  dvs	  går	  över	  det	  analoga	  
telefonnätet.	  Larmen	  och	  tjänsterna	  är	  knutna	  till	  hemmet	  men	  kan	  efter	  en	  
överenskommelse	  följa	  med	  till	  t.ex.	  en	  sommarbostad.	  Att	  larm	  bara	  fungerar	  i	  hemmet	  är	  
begränsande	  och	  bör	  på	  sikt	  ändras	  så	  att	  brukaren	  kan	  känna	  sig	  trygg	  även	  utomhus	  eller	  på	  
resa.	  GPS	  position	  kan	  då	  meddelas	  och	  hanteras	  enligt	  förutbestämda	  rutiner.	  	  
	  
Trygghetslarmen	  håller	  nu	  på	  att	  digitaliseras.	  Införandet	  har	  visat	  sig	  vara	  utmanande	  och	  ett	  
handlingsprogram	  måste	  till	  för	  att	  få	  det	  att	  hända	  på	  rätt	  sätt.	  I	  och	  med	  att	  en	  plattform	  
placeras	  i	  hemmet	  som	  kommunerna	  tar	  ett	  ansvar	  för	  måste	  lösningen	  bli	  korrekt	  och	  
framtidssäker	  så	  att	  plattformen	  kan	  användas	  effektivt	  för	  ytterligare	  larmfunktioner	  och	  i	  
framtiden	  även	  för	  vårdrelaterade	  tjänster.	  En	  förutsättning	  för	  detta	  är	  tydliga	  och	  öppna	  
gränssnitt	  som	  är	  kända	  och	  allmänt	  accepterade.	  
	  
Fallarm	  måste	  införas	  så	  att	  brukarna	  kan	  känna	  trygghet	  i	  sin	  rörelse	  dagtid	  som	  nattetid.	  
Även	  tjänster	  som	  involverar	  anhöriga	  och	  underlättar	  kontakter	  och	  skapar	  trygghet	  för	  den	  
gruppen	  är	  viktigt.	  Anhöriga	  är	  en	  mycket	  viktig	  resurs	  som	  i	  många	  fall	  är	  mycket	  engagerad.	  
	  
En	  utmaning	  som	  vi	  ser	  är	  hantering	  av	  utrustning	  och	  lösningar	  som	  brukaren	  eller	  de	  
anhöriga	  själva	  bekostar	  och	  hur	  och	  om	  den	  utrustningen	  skall	  kunna	  samexistera	  med	  den	  
offentligt	  ägda	  och	  hur	  det	  i	  så	  fall	  skall	  gå	  till.	  
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Frågan	  kring	  äganderätt	  av	  patient-‐	  eller	  brukardata	  är	  oklar	  för	  aktörerna	  på	  marknaden.	  Det	  
gäller	  t.ex.	  insamling	  av	  medicinsk	  data	  från	  sensorer	  i	  t.ex.	  vårdlösningar	  i	  hemmet.	  	  
	  
Frågan	  kring	  om	  medicinsk	  personal	  kommer	  att	  lita	  på	  data	  som	  patienten	  samlar	  in	  på	  eget	  
initiativ	  via	  sensorer	  och	  delar	  med	  sig	  till	  vården	  är	  under	  livlig	  diskussion.	  Påverkas	  detta	  av	  
certifiering	  eller	  äganderättsfrågor?	  
	  
Digitaliseringen	  av	  samhället,	  inklusive	  vård-‐	  och	  omsorgssektorn,	  pågår,	  men	  med	  olika	  
prioriteringar,	  fart	  och	  inriktning.	  	  Digitaliseringen	  ger	  helt	  nya	  möjligheter	  för	  medborgaren	  
att	  få	  tillgång	  till	  vård,	  samarbeta	  med	  vårdpersonal	  och	  omsorgspersonal	  och	  utvecklingen	  
medför	  möjlighet	  till	  helt	  nya	  verktyg	  för	  vård-‐	  och	  omsorgspersonal	  att	  mera	  säkert	  och	  
effektivt	  utföra	  arbetet.	  Vi	  har	  bara	  sett	  början	  på	  denna	  förändring.	  	  
Digitalisering,	  med	  välfärdsteknologier,	  digitala	  omsorgstjänster	  och	  eHälsa,	  skapar	  helt	  nya	  
möjligheter	  inom	  de	  flesta	  områden	  av	  vård	  och	  omsorg.	  Här	  nämns	  endast	  några	  områden	  
som	  kan	  vara	  intressanta	  för	  Socialstyrelsen:	  
	  

• Kroniska	  sjukdomar	  
• Sammanhållen	  vård	  och	  omsorg	  
• Innovation	  och	  demografi	  

	  
Inom	  bl.a.	  dessa	  områden	  finns	  en	  mycket	  stor	  potential	  att	  utveckla	  vård-‐	  och	  
omsorgsverksamhet	  där	  individen/patienten	  sätts	  i	  centrum.	  Det	  pågående	  demografiska	  
åldrandet	  medför	  en	  mängd	  utmaningar	  men	  också	  stora	  möjligheter,	  exempelvis	  till	  sociala	  
innovationer	  och	  innovationer	  med	  näringslivet	  som	  medaktör	  som	  kan	  skapa	  nya	  jobb	  i	  
näringslivet,	  tillväxt	  och	  export	  av	  varor	  och	  tjänster.	  	  
	  
5.2 Förslag till åtgärder 
1. Ge	  stöd	  till	  kommunerna	  som	  skall	  införa	  digitala	  trygghetslarm.	  Utbilda	  personal.	  Se	  ut	  

referensprojekt	  som	  innebär	  att	  man	  kan	  följa	  en	  plan	  för	  införandet.	  
2. Inför	  certifiering	  av	  trygghetslarmen	  så	  det	  kan	  garanteras	  den	  säkerhet	  och	  ger	  den	  

trygghet	  de	  förväntas	  ha.	  Kom	  överens	  om	  en	  modell	  som	  tjänar	  brukarna,	  kommunerna	  
och	  företagen.	  

3. Starta	  en	  utredning	  för	  att	  framtidsäkra	  trygghetslösningar	  för	  hemmet	  så	  att	  de	  kan	  
användas	  för	  flera	  tjänster	  som	  för	  både	  digitala	  omsorgstjänster	  och	  vårdtjänster	  i	  
framtiden.	  Lösningarna	  måste	  bygga	  på	  öppna	  internationella	  standarder	  så	  marknaden	  
blir	  tydlig	  och	  kan	  öppnas	  upp	  för	  många	  leverantörer.	  Beslut	  behöver	  tas	  på	  nationell	  
nivå.	  

4. Utred	  ansvaret	  för	  kommunerna	  och	  hur	  det	  skall	  hantera	  trygghetslarm	  utanför	  
bostäderna	  så	  att	  man	  kan	  larma	  från	  var	  som	  helst	  och	  bli	  funnen	  genom	  GPS	  
positionering.	  Vem	  har	  då	  ansvaret	  att	  hantera	  larmet,	  hur	  behöver	  larmcentralens	  
funktioner	  och	  rutiner	  uppgraderas,	  vem	  åker	  på	  larmen?	  

5. Sverige	  måste	  utnyttja	  världens	  bästa	  fibernät.	  Idag	  gör	  vi	  inte	  det	  i	  den	  utsträckning	  
som	  vi	  skulle	  kunna	  och	  istället	  går	  alltmer	  på	  mobila	  nät	  med	  simkort.	  Vi	  behöver	  finna	  
en	  väg	  framåt	  så	  att	  våra	  investeringar	  kan	  brukas	  till	  fullo.	  

6. Tjänsteplattformar	  måste	  integreras	  mot	  kommunens	  tekniska	  system	  och	  det	  leder	  till	  
möjlig	  ”app	  store”	  för	  kommunala	  tjänster.	  Koppling	  till	  vårdens	  tjänsteplattform	  från	  
Inera	  måste	  också	  ske.	  



Rapport	  till	  Socialstyrelsen	  -‐	  Lägesrapport	  om	  välfärdsteknik	  
	  

	   23	  

7. Utgå	  ifrån	  Continuas	  referensarkitektur	  och	  skapa	  en	  bredare	  referensarkitektur	  som	  
dessutom	  är	  kopplat	  till	  Ineras	  hälsoplattform	  och	  även	  andra	  plattformer	  som	  en	  
omsorgsplattform	  för	  tjänster	  i	  hemmet.	  

8. Undersök	  varför	  det	  bara	  är	  72	  produkter	  certifierade	  från	  Continua	  och	  varför	  
utvecklingen	  går	  så	  långsamt.	  Vilka	  hinder	  finns	  och	  vad	  kan	  man	  göra	  åt	  dem?	  

9. Klargör	  vilken	  videolösning	  som	  skall	  gälla	  mellan	  hemmen	  och	  institutionerna	  så	  att	  
fler	  tjänster	  kan	  utnyttja	  mediet.	  

10. Klargör	  hanteringen	  att	  patient	  och	  brukardata	  kan	  hanteras	  och	  vem	  som	  äger	  data	  i	  
vilket	  läge	  och	  hur	  man	  delar	  med	  sig	  av	  data	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  

11. Stärk	  närståendes	  möjlighet	  att	  delta	  som	  stöd	  för	  patient	  och	  brukare	  med	  nya	  tjänster.	  
12. Hitta	  incitament	  för	  personalen	  att	  införa	  nya	  digitala	  lösningar	  inom	  vården	  och	  

omsorgen.	  
13. Inför	  en	  ”app	  store”	  för	  offentliga	  tjänster	  som	  man	  användas	  av	  personal	  inom	  vården	  

och	  omsorgen.	  
 


