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INLEDNING 
Utifrån projekt som drivits inom det länsgemensamma arbetet kring eHälsa för 

tillsynskameror under 2013 och 2014 var slutsatsen att hyra av kameratjänsten är kostsamt 

för den enskilda kommunen. Det finns få leverantörer att vända sig till och lösningarna är 

dessutom knutna till den specifika leverantören vilket begränsar nyttan. 

Detta tidigare projekt pekar på att inköp av kameror bör göras i samverkan för att få en 

bättre leverans och eventuell prisbild. Vidare bör lösningen kunna hanteras inom ett 

ramverk för att möjliggöra integration mellan olika produkter, tjänster och system för tillsyn 

och motverka operatörsinlåsning. 

Utifrån VästKoms måldokument 2015 och ovannämnda slutsatser startades en arbetsgrupp 

för att arbeta med uppdraget ”Välfärdsteknologi enligt Continua-ramverket”. 

Bakgrund 

Digitalisering och smarta välfärdstekniska lösningar kan bidra till en mer tillgänglig och 

individuell vård och omsorg och samtidigt ge både ökad trygghet och självständighet för 

den enskilde. Brist på vård- och omsorgspersonal samtidigt som befolkningen blir allt äldre 

ställer höga krav på kommuner och landsting att använda sina resurser effektivt med 

bibehållen hög kvalitet. 

På marknaden finns det flertalet leverantörer som erbjuder olika välfärdsteknologiska 

tjänster. Ofta ”köper” man in sig på en leverantörs lösning och får en inlåsningseffekt på 

grund av att det är dyrt och tidskrävande att byta ut både system, tjänst och digitalt 

verktyg. 

Varje nytt system innebär vanligtvis stora utbildningsinsatser för både de som arbetar i den 

vårdnära verksamheten och för de som ska sköta administrationen. Ofta upphandlas de 

olika tekniska lösningarna under olika tider vilket kan ge flera olika integrationslösningar. 

Det leder till utökat behov av teknisk support och ”specialisthjälp”. 

VästKom och VGR har tagit fram lägesrapporten ”Välfärdstjänster i hemmet” och beskriver 

ett behov av standardisering inom området. Främst genom ett fördjupat arbete kring 

Continua eller annat ramverk. Avsikten är att påbörja ett gemensamt arbete där 

förutsättningar tydliggörs när flera parter ger stöd i hemmet via en gemensam 

infrastruktur. 
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Continua Health Alliance 

Continua Health Alliance är en internationell allians som verkar för att standards följs och 

tillämpas på ett sådant sätt att informationsutbyte underlättas. Alliansen har ett etablerat 

test- och certifieringsprogram. 

Leverantörer har genom medlemskap i Continua Health Alliance möjlighet att certifiera 

produkter i ramverket. Produkter som godkänts i processen får Continuas logotyp vilket 

visar att produkten testats och godkänts i enlighet med specifikationerna i ramverket.  

Produkterna som har certifierats har likvärdiga förutsättningar för kommunikation och 

integration och behöver inte vara tillverkade av samma leverantör. Mer om certifierings-

processen kan läsas i http://www.continuaalliance.org/products/certification-process 

Danmark och Norge har valt att följa Continua-ramverket. SKL ansöker nu om medlemskap 

i Continua Health Alliance och SKL/Inera deltar sedan tidigare i den nordiska samverkan 

som pågått sedan 2014.  

 

Bild 1: Grundläggande kring informationsutbyte (Källa: http://www.continuaalliance.org/)  

 

Bild 2: exempel på erkända profiler för Bluetooth Smart och services (Källa: http://www.continuaalliance.org/)  

 

  

http://www.continuaalliance.org/products/certification-process
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DET REGIONALA ARBETET 

Kommunerna anmälde intresse för deltagande i arbetet kring välfärdsteknologi enligt 
ramverket Continua.  Det bildades en regional arbetsgrupp som utredde för- och nackdelar 
kring kravställning enligt Continuas ramverk samt undersökte leverantörens 
ställningstagande till standarder.  

Deltagande kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte 

Att öka medvetandet om behovet av standardisering inom välfärdsteknikens område.  

Mål 

Sammanställa och publicera en rapport som kan användas som stöd vid upphandling eller 
förhandling med leverantör av välfärdsteknik sista maj 2016.  

Frågeställning 

 Varför behövs en standardisering kring välfärdsteknologi? 

 Vilka risker finns med att använda Continua som skallkrav i upphandling? 

 Vilka risker finns med att leverantörerna inte arbetar för att standardisera sina 
produkter och tjänster? 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
En omvärldsbevakning har gjorts av de deltagande kommunerna. Där kom man fram till att 

en riskanalys med både för och nackdelar av ett ramverk ska utföras.  

Dessutom såg man ett behov och intresse av att veta hur leverantörer ser på 

standardisering. 

Riskanalyser 

Två riskanalyser genomfördes: 

 risker med att för tidigt kräva Continua i våra upphandlingar. 

 risker med att inte få en standardisering. 

Marknadsundersökning 

Frågor skickades till ett antal leverantörer med syftet att undersöka leverantörens 

ställningstagande till standarder som t ex Continua-ramverket.  Undersökningen pågick 

mellan den 15 feb och den 23 mars 2016. Alla frågor och leverantörers originalsvar bifogas 

som bilagor.  

Frågor skickades via e-post till följande leverantörer/företag: Addoz, MedHelp, Axtech, 

Staying Active, Neat, Phoniro, JoiceCare, Tunstall, T-meeting, TeliaSonera, Zafe, Doro/Care 

Tech och Viser. 

RESULTAT 

Riskanalyser 

Nedan presenteras de två riskanalyser som genomfördes. Riskanalyserna presenteras med 

en bild som visar riskernas sannolikhet och påverkan och en bedömning av riskerna på olika 

nivåer. 

Risker med att för tidigt kräva Continua i våra upphandlingar 
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Bedömning höga risker  

Risk 2: ”Ökad kostnad för leverantörer att certifiera sig och leverantörer vill inte vara med i 

upphandlingen”. Det finns en risk att leverantörer ställer sig utanför upphandlingen 

eftersom de inte har tid eller av annan orsak inte vill gå igenom en certifieringsprocess.  

Risk 3: "Ramverket är klart men det finns för närvarande inte så många produkter som är 

certifierade enligt Continua”. Urvalet av produkter för kommunerna minskar eftersom det 

för närvarande inte finns så många produkter certifierade. 

 

Bedömning medelhöga risker 

Risk 1: ”Om det finns få leverantörer på marknaden som certifierat sig finns det risk att man 

missar den bästa leverantören”. Det kommer naturligtvis att påverka utbudet av 

leverantörer som kan vara med i våra upphandlingar. Men det är ju också vinsten med att 

lägga Continua certifiering som ett krav. Vi vill att alla leverantörer vi arbetar med ska vara 

certifierade och är då inte intresserade av några andra leverantörer.  

Risk 4: ” Ökade kostnader då det företag som är först med att certifieras kan ta mer betalt”.  

Detta kommer att minska med tiden då allt fler leverantörer certifierar och standardiserar 

sina produkter. Med tiden certifieras fler produkter. Risken är endast om det finns ett lågt 

antal certifierade leverantörer.  

Risk 5 :”Oklart hur man ska utvärdera när man upphandlar med Continua som ramverk. T.ex. 

Företag 1 planerar att certifieras, företag 2 är i slutfasen av sin certifieringsprocess”. Hur 

värderas skillnaden om ett företag är certifierat mot att det är på väg att bli?  Vad händer 

om en leverantör lovar att påbörja sin certifieringsprocess, men sedan inte klarar av att bli 

certifierade?  

Risk 6: ”Certifieringstiden är lång”. Detta är en av orsakerna till att leverantören får en ökad 

kostnad.  Det tar tid att certifieras och det kräver en del resurser från leverantören. Ökad 

kostnad hos leverantörer ger en ökad kostnad för kommunen och detta har vi bedömt i  

risk 7.  

Risk 7: ”Svårt att motivera ökade kostnader” Vi måste sätta ett värde på att en Continua 

certifiering innebär en effektivisering av både tid och kostnader för verksamhetens på lång 

sikt.  

Risk 8: ”P.g.a. lite erfarenhet av att arbeta med Continua så finns det risk för att 

upphandlingstiden förlängs”. Detta är en annan bidragande orsak till högre arbetskostnader. 
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Risker med att inte få en standardisering 

 

Bedömning höga risker 

Risk 3: ”Risk att brukaren måsta använda flera produkter för samma syfte”. Det finns en risk 

att brukaren måste mäta samma värde med fler produkter beroende på vårdgivarens val av 

leverantör för tjänsten. 

Risk 4: Risk att utan certifiering kunna lita på att produktens informationsleveranser. 

Är informationen rätt skickas information rätt och tas det emot rätt 

Risk 5: ”Risk att utan certifiering kan olika verksamhetsaktörer inte återanvända ett  

mätvärde”. Vårdgivarna kan inte använda varandras information. Finns risk för mycket 

dubbelarbete och att samma data lagras på flera ställen. 

Risk 6: ”Risk för operatörsinlåsning”. Man blir beroende av en leverantör och deras vilja till 

utveckling. Det kan också bli kostsamt att byta leverantör. 

 

Bedömning medelhöga risker 

Risk 1: ”Risk att små leverantörer/innovatörer inte kommer in på marknaden”. Bara stora 

kapitalstarka leverantörer styr marknaden och produktutvecklingen. 

Risk 2: ”Funktionaliteter i produkter och system utnyttjas inte full ut”. En del funktionalitet 

kan inte användas då integration inte fungerar mellan produkter och system från olika 

leverantörer. 

Risk 7: ”Brukare måste byta (installera om) tjänst/produkt beroende av val av utförare”. Om 

brukaren byter utförare i t.ex. hemtjänst kan hen behöva byta alla sina produkter. 

Risk 8: ”Svårt att kalkylera kostnader för egenbyggda integrationer”. Om produkterna inte 

kan kommunicera måste man bygga nya integrationslösningar vilket kan vara kostsamt. 
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Marknadsundersökning 

Fem av tretton tillfrågade leverantörer svarade på undersökningen, dessa var MedHelp, 
Telia Sonera, Zafe, Tunstall, och Phoniro.   

Nedan presenteras svaren från leverantören 

1. Hur ser leverantören på öppna system som medger interoperabilitet? 
MedHelp: Vi anser att det är absolut nödvändigt att nyttja interoperabilitet för att kunna 
kommunicera på ett effektivare sätt. Det är dock viktigt att dessa protokoll sker enligt 
standard och följer de säkerhetskrav som finns enligt PUL och PDL.Med rätt standarder 
kommer vi kunna nyttja vården på ett mycket effektivare sätt i framtiden där flera aktörer får 
tillgång till den information som är nödvändigt för att kunna erbjuda en behovsstyrd vård 
istället för en kalenderstyrd. 
 
Telia Sonera: Telia Healthcare anser att öppna system och interoperabilitet är en av de 
viktigaste komponenterna för Sverige och andra länder om man ska lyckas i sin strävan att 
digitalisera delar av vården och omsorgen. 
 
Användningen av öppna men etablerade standarder är viktigt framförallt för att kunna 
säkerställa driftskompatibilitet mellan olika producenter av larm och dess användning i 
vården. När flera producenter använder sig av samma standard underlättar det för 
kommunen i dess upphandling samt gör det möjligt för leverantörer att utveckla 
kostnadseffektiva system. 
 
Man kan jämföra med mobiltelefonimarknaden där alla aktörer har gynnats av gemensamma 
standards såsom 3G och 4G. Genom att operatörer i alla länder använder dessa standards i 
sitt mobilnät kan leverantörerna av mobiltelefoner uppnå skalfördelar (och därmed lägre pris 
på mobila enheter för konsumenter) eftersom de får en större avsättning för sina produkter 
än om det existerade olika standards i olika länder. Och konsumenterna vet att den 
mobiltelefon de köper kommer att fungera ihop med operatörens nät så länge som den 
stödjer 3G och 4G. På samma sätt vill man som vård- och omsorgsgivare veta att de sensorer 
som man avser att använda i sina eHälsolösningar medger interoperabilitet med vald 
kommunikationsplattform. 
 
Phoniro: Positivt! 
 
Tunstall: Vi är naturligtvis positiva till Interoperabilitet. Vad gäller öppna system så har 
Tunstall bl.a. deltagit i utvecklingen av det öppna SCAIP-protokollet. 
 
Zafe: Vi följer marknaden och har inga synpunkter 
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2. Hur ser leverantören på tekniska ramverk och standarder utifrån t ex Continua?  
MedHelp: Vi är mycket positiva till att det finns standarder som sätter krav på den 
utrustning som skall nyttjas. Alla konsumentsensorer som finns idag kommer att behöva 
närma sig en medicinsk klassning i framtiden för att kunna nyttjas inom vården. Med 
standarder kan vi som vårdoperatör bättre förlita oss på det data som kommer in. 
 
Telia Sonera: Telia Healthcare anser att det är mycket viktigt för en kommun att förstå 
olika standarder och hur dessa samverkar med varandra – det kan vara nyckeln till en lyckad 
implementering av e-hälsa. För att göra det enkelt för kommunerna har Telia valt att stödja 
fyra olika standarder i sin plattform för eTjänster, Telia HomeCare: 

 Continua 

 Nationella Tjänsteplattformen* 

 IHE 

 SCAIP 
 

Phoniro: Positivt! 
 
Tunstall: Vi är positiva till ramverk och standarder. Interoperabilitet mellan 
system/leverantörer är viktigt och gagnar våra kunder. Tunstall Group är medlem i 
Continua-alliansen och har arbetat aktivt där.  
 
Zafe: Vi har inte varit inne och satt oss in i denna frågeställning 
 
 
3. Har leverantören påbörjat något arbete kring certifiering av standards oavsett 

ramverk? 
MedHelp: Som vårdoperatör kommer vi att ställa krav på de sensorer som finns på 
marknaden. Vi själva tar inte fram sensorer men ställer kravet att dessa minst är CE 
certifierade. 
 
Telia Sonera: Telia HomeCare följer Continuas tillämpningen av stadards för att underlätta 
informationsutbyte mellan sensorer och plattformen.  Telia Healthcare har även påbörjat 
certifieringsarbetet för att erhålla ett officiellt Continua-certifikat.    
 
Phoniro: Ja 
 
Tunstall: Vi har redan bl.a. certifiering när det gäller SCAIP och sociala larm EN50134 samt 
gällande standard för CE-märkning i Europa. 
 
 
Zafe: Endast i SKI´s arbete med digitaliseringen av Trygghetstelefoner 
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4. Hur ser leverantören på att via en upphandling tillsammans med kunden 
utveckla en produkt för certifiering enligt Continua? 

 
Medhelp: Som vårdgivare kommer vi i huvudsak inte utveckla egna produkter utan gör 
detta vi partners. Vi kommer att nyttja ett medicinskt gränssnitt för att ta in data. Detta 
system kommer att vara medicinskt klassat (IIa) enligt Läkemedelsverket. 

 
Telia Sonera: Telia Healthcares följer Continuas tillämpningsanvisningar av 
kommunikationsprotokoll och certifieringsarbetet pågår (se ovan svar)Tack vare att 
HomeCare-plattformen är öppen för att koppla in olika framtida sensorer så kommer nya 
möjligheter till utveckling av produkter/tjänster hela tiden att uppstå i takt med att nya 
behov identifieras och nya sensorer lanseras. Vi ser mycket positivt på att denna utveckling 
sker i samarbete med en eller flera kommuner eftersom dessa organisationer har mycket 
god insikt i slutanvändarbehov. (Av detta skäl har vi genomfört piloter tillsammans med 
kommuner under utvecklingen av HomeCare). Om en kommun har ett specifikt 
produkt/tjänstebehov som Telia bedömer är generellt gångbart så kommer detta behov att 
lyftas in i utvecklings-roadmapen för HomeCare.   
 
Phoniro: Intressant! 
 
Tunstall: Vi är öppna för diskussioner och samarbeten med kommunerna vad gäller 
certifiering enligt Continua av produkter. 
 
Zafe: Har ej tagit ställning 
 
 
5. Har leverantören idag en plattform för olika digitala tjänster som stödjer andra 

leverantörers podukter/tjänster än de egna? T ex standardiserade 
kommunikationsprotokoll, datatyper/format etc? 
 

MedHelp: Med de grundsystemen har vi möjlighet att stöda flera olika leverantörers 
produkter. Detta sker mot ett API hos oss. 
 
Telia Sonera: Svar: Ja, Telia HomeCare** (se mera information nedan).  
Telia Healthcare anser att det är helt nödvändigt att samarbeta i ekosystem av aktörer 
(leverantörer) för att kunna möta kommuners sammansatta behov inom detta område. 
Ingen leverantör klarar att sammanhållen kedja av tjänster själv på ett kostnadseffektivt 
sätt och därför är det en självklarthet att Telia HomeCare medger interoperabilitet med 
andra aktörers tjänster och produkter.  
 
Som exempel på detta kan nämnas att Telia inte tillverkar egna sensorer utan använder 
Continua-certifierade sensorer från olika tillverkare. Vidare kan en kommun ansluta en 
brukares boende med den fiber-access som finns tillgänglig i byggnaden. Dvs, det krävs inte 
en Telia-access. 
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Phoniro: Ja, både avseende hårdvara och mjukvara. 
 

Tunstall: Vi stödjer öppna protokoll som t.ex. SCAIP. Vi har också ett öppet radioprotokoll 
för våra tillbehör. Dessutom stödjer vi BT och BLE. 
 
Zafe: Endast SCAIP 

 
 
6. Hur ser leverantören på marknaden och den teknikutveckling som sker inom 

området för eTjänster i hemmet (inkl trygghetslarm)? 

 

Telia Sonera. Alla experter är eniga om att innovationstakten vad gäller byggklossarna i 
digitaliseringen av samhället och olika branscher (ex. sensorer, larm, appar, smartphones) 
är mycket hög och sannolikt kommer att öka framöver. Det innebär att den relativt långa 
livslängd som trygghetslarm har haft fram till idag, sannolikt inte kommer att gälla för nya 
trygghetslarm eller sensorsbaserade tjänster.  
 
Det pågår även en utveckling inom ”big data”-området och ”business intelligence” 
avseende hur data från sensorer kan analyseras för att en kommun även ska kunna dra 
proaktiva slutsatser om en specifik brukare eller dra lärdomar från en anonymiserad 
population av brukare.  
 
Zafe: Standardiseringen kan påverka utvecklingen negativt och skapa en lowend produkt. 
 
6a. Sker det en förändring över hur länge en produkt/tjänst är funktionell och modern ur 
ett tekniskt perspektiv? På vilket sätt i så fall? Och hur bemöter leverantören i så fall 
detta? 

 

MedHelp: Vi anser att det finns fördelar med att hålla sig till standarder som tillverkas i 

sådan pass stor upplaga att dom varken är dyra eller komplicerade att uppgradera eller byta 

ut. En bra liknelse är hur larmen ser ut i hemmen idag. 

 

Telia Sonera: att man som kommun, i samband med upphandling av en plattform för 

eTjänst, bör hyra en ”funktion” (communication as a service) istället för att köpa produkter 

som man själv äger, integrerar och driftar.  På detta sätt reducerar kommunen sin risk att 

satsa på fel/omodern teknik och behöver heller inte ha en lika stor IT-organisation som om 

man själv äger lösningen. Kommunen kan fokusera på att agera kravställare, istället för att 

vara teknikexpert. 

 

Phoniro: Ja, utvecklingstakten med nya produkter som erbjuds inom området eTjänster i 

hemmet är explosionsartad. Vi som leverantör måste jobba aktivt med standardiserade 

kommunikationsprotokoll, datatyper/format etc för att inte riskera sitta fast med inaktuella 

lösningar efter kort tid. 
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Tunstall: Vi arbetar mer och mer mot ett tjänstekoncept där vi erbjuder tjänster som 

motsvarar kommunens funktionella behov vid varje given tidpunkt istället för specifika 

produkter. På produktnivå kan vi dessutom fjärruppdatera produkter så att funktionalitet är 

modern ur ett tekniskt perspektiv. 

 

Zafe: Inget svar 

 

6b. Vilka möjligheter och svårigheter finns för att marknaden ska enas kring standards 
för dessa produkter/tjänster? Vad är leverantörens ståndpunkt i denna fråga? 

 

MedHelp: Standarden bör ligga på hur information transporteras och vilka protokoll som 

nyttjas. Genom att följa de riktlinjer som den nationella tjänstplattformen erbjuder kommer 

vi kunna ha en lösning för detta.  

 

Telia Sonera: Kommuner bör fundera på hur de kan använda den data de samlar in från 
brukare utöver att se den som fristående händelser som ska trigga en insats. Vilka analys-
verktyg behöver man för att kunna skapa kunskap kring sina brukare och vilka lagrum 
måste man i så fall ta hänsyn till. 
 

Phoniro: Det finns en svårighet i att skapa standards då det inte finns någon som driver 
frågan. Utvecklingen går väldigt snabbt och innovationerna är många vilket gör att det är 
svårt att hinna skapa standards innan det hunnit komma ut nya produkter med nya 
kommunikationssätt. Då helt ny teknologi utvecklas behövs ibland nya protokoll utvecklas 
för att lösningen ska fungera och då kan de tekniska protokollen vara en del i den innovativa 
lösningen och leverantören önskar då hålla protokollet hemligt. Det är ofta stora 
investeringar i att utveckla ny teknologi och om en leverantör tagit fram ett protokoll som 
är unikt för lösningen önskar denne inte att det ska bli standarder. 
 

Tunstall: Man kommer alltid att stöta på svårigheter när man ska enas om standarder. 
Standardiseringsorgan är en god väg att lösa svårigheterna genom. Vi i Tunstall Group 
arbetar aktivt i standardiseringsorgan. 
 

Zafe: Inget svar. 

 
7. Hur ser leverantören på de tjänsterna/produkter de erbjuder inom en överskådlig 

framtid för eTjänster i hemmet? 

 

Telia Sonera: Telia Healthcare förespråkar “b” och “c” nedan. 
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7a. Ska/kommer utbudet att bestå i separata produkter/tjänster för varje behov 

(fristående lösningar)? 

 

MedHelp: Här kommer det säkert finnas flera olika lösningar och leverantörer beroende av 

behov och kunskap. Det viktiga är att tillämpa en standard som gör att alla lösningar pekar 

mot en gemensam plattform. Detta ska upplevas som en lösning för slutanvändaren. 

 

Telia Sonera: Att ha separata tjänster innebär flera nackdelar: 

 Det blir dyrare accesslösningar eftersom separata tjänster oftast har dedikerad access 
(tex ett inbyggt SIM-kort).  

 Om brukaren har flera tjänster skulle detta även innebära en risk för att det för att det 
blir mycket hårdvara ute hos brukaren. Exempelvis kan flera av tjänsterna vara i behov 
av samma sensor, såsom en digital våg eller blodtrycksmätare. Det finns då en risk att 
en och samma brukare/patient till slut har flera digitala vågar eller blodtrycksmätare i 
sitt hem och måste hålla reda på vilken mätare som hör till vilken tjänst.  

 För den upphandlande kommunen innebär flera tjänster också att de måste initiera flera 
upphandlingsprojekt (= hög kostnad) och sedermera hantera flera olika leverantörer (= 
högre kostnad än en leverantör) och eventuellt låta sin IT-organisation drifta flera 
plattformar. 

 

Phoniro: Varje it-lösning/tjänst som vi utvecklar är specifikt anpassad utifrån särskilt behov 
men sammanbundna i plattformen Phoniro Care. Det är självklart eftersträvansvärt att alla 
våra lösningar i största möjliga mån baseras på standarder när detta är möjligt. 
 

Tunstall: I vårt tjänstekoncept knyter vi tjänsterna samman i en kommunplattform. 

Tjänsterna utgår från de funktionsbehov som uppkommer och plattformen skapar 

mervärden och synergier mellan de olika tjänsterna. 

 

Zafe: Troligen 

 

7b. Ska/kommer utbudet att bestå i en huvudtjänst/plattform med optioner på olika 

produkter/lösningar för varje behov? 

 

MedHelp: Mycket troligt att det kommer att se ut så. Detta för med sig fördelen av att 

kunna hålla ner kostnader. 

 

Telia Sonera: Ja! Telia Healthcare designat sin kommunikationsplattform för eTjänster, 

HomeCare, så att en kommun kan leverera flera olika tjänster till sina brukare över samma 

plattform. Utöver att man slipper ovan nämnda nackdelar med alternativ ”a” så innebär 

detta en stor fördel eftersom en sensor som används i en tjänst även kan nyttjas i en annan. 

Exempelvis kan en kommun vilja erbjuda samma brukare såväl ”Passivitetslarm” (som 

detekterar om råder passivitet i ett hem vilket kan indikera att brukaren har fallit eller är 
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medvetslös) som tjänsten ”Ledljus” (tjänsten innebär att lampor tänds när brukaren går upp 

på natten för att minska risken för fall). Samma rörelse/passivitets-sensor kan då användas i 

båda tjänsterna.  

Alla tjänster nyttjar samma accesslösning.  

 

Phoniro: Våra lösningar kan användas fristående eller i kombination. Dock ser vi det som 

viktigt att kommunen har en valfrihet i att kunna välja den lösning/tjänst som passar 

kommunens behov bäst. Därför utvecklar vi våra lösningar utifrån att de ska kunna 

integreras med övriga system. 

 

Tunstall: En kommunplattform med optioner där vi knyter samman många funktionaliteter 

för att möta de behov som uppkommer över tid. 

 

Zafe: Troligen 

 

7c. Ska/kommer man att använda sig av öppna standards för en eventuell plattform, t.ex. 

Continua? Vilken standard används/kommer att användas? Vilka möjligheter innebär det 

för möjligheten att använda produkter från andra leverantörer mot den plattformen? 

 

MedHelp: Continua är ett bra exempel på en kravställning gällande den utrustning som 

skall nyttjas. Att begränsa sig till en typ av certifiering innebär dock en del begräsningar. 

Genom att bredda kraven kan man nå ett större utbud av tjänster och funktioner, det är 

dock av stor vikt att man kravställer de sensorer som skall nyttjas som t.ex. CE, medicinsk 

klassning eller Coninua. Det viktigaste är inte att ett enskild värde varierar med någon 

procentandel utan att man använder sig av samma utrusning och följer trenderna av 

inkomna värden. 

 

Telia Sonera: Ja, Telia Healthcare anser att man ska följa Continuas riktlinjer för hur olika 

kommunikationsprotokoll ska tillämpas. (Continua är inte en öppen standard i sig), men vi 

förespråkar även SCAIP och IHE (se fråga 2 ovan). 

Ett exempel på hur produkter från olika leverantörer kan kombineras är trygghetslarm. En 

kommun som redan har implementerat digitala trygghetslarm och följer SCAIP, kan 

integrera denna tjänst med Telia HomeCare för att på så vis reducera behovet av accesser. 

Trygghetslarmet kopplas samman med Telia HomeCare’s kundplacerade gateway och kan 

därmed använda samma access som den som används för HomeCare. OBS: Detta 

förutsätter att leverantören av Trygghetslarm accepterar denna lösning. 

 

Phoniro: Om Continua kommer etablera sig som en standard som flertalet leverantörer 
förhåller sig till så har både leverantör och kommun vunnit mycket. Vi är positiva till denna 
möjlighet som Continua medför.  
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Tunstall: Ja, vi kommer att använda öppna standards ex. SCAIP. Continua i nuläget lämpar 
sig inte för telecare då det tyvärr inte stöder talkommunikation utan är mer anpassat för 
data inom telehealth. 
 

Zafe: Vet ej. 

 
8. Hur ser leverantören på samarbeten mellan kommuner vid upphandling, införande 

och drift av denna typ av produkter/tjänster? 

 

8a. Vilka möjligheter och svårigheter finns för denna typ av projekt ur leverantörens 

synvinkel? 

 

MedHelp: Samarbeten mellan kommuner och landsting kräver i första hand en strukturerad 

samverkan mellan de olika ingående parterna. Framförallt gäller det att ha god kontroll på 

olikheter som kan finnas mellan de olika parterna gällande t.ex. rutiner och riktlinjer.  

 

Telia Sonera: Telia Healthcare gör bedömning att kommuner skulle kunna samverka vid 

upphandling. De flesta av behoven är av generell karaktär i olika kommuner men det finns 

även vissa olikheter i behov som måste fångas upp i kravställan.  

Däremot är vår erfarenhet av införande och drift att det inte lämpar sig att samarbeta kring.  

 

Phoniro: Vi ser inga svårighet med denna typ av projekt. Dock har vi emellanåt erfarit att 
kompromisserna mellan de upphandlande kommunerna ibland leder till missnöje.   
 

Tunstall: Vår erfarenhet från införanden av den här typen av tjänster är att det är viktigt 
med samarbete mellan leverantör och kommun för att hitta gemensamma lösningar. 
 

 Zafe: Varje enskild upphandling får analyseras och bedömas. 

 

8b. Har leverantören genomfört något projekt av denna typ? Vilka erfarenhet finns i så 

fall att föra vidare? 

MedHelp: Vi har erfarenhet av liknande konstellationer, framförallt inom landstingen. Vi 

har t.ex. levererat tjänster under flera års tid till den s.k. Fyrklövern (Uppsala, Sörmland, 

Västmanland och Gotland). 

 

Telia Sonera: Ja, i två olika projekt där två eller flera kommuner ingick. 
När det gäller införande dyker olikheter upp som gör det svårt att realisera synergi-effekter 

av att samarbete kommuner emellan. Detta har framför allt att göra med att 

digitaliseringen av tjänster innebär att nya arbetssätt, processer och rutiner måste tas fram. 

Och här skiljer sig kommuner åt. 

Anledning till att det finns skillnader har att göra med: 
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 Hur hemtjänsten och omsorgen är organiserad i respektive kommun. Framförallt är det 

stora skillnader mellan stora och små kommuner. 

 Graden av privatisering av omsorg i kommun.  

 Vilket verksamhetssystem man använder 

 Hur man arbetar med larmplaner. 

Vilka eTjänster man önskar prioritera att införa och i vilken ordning 

Phoniro: Se svar i 8a 

Tunstall: Vi har redan ett antal helhetskunder t.ex. där vi levererat den digitala larmkedjan. 
Där finns det mycket erfarenhet att föra vidare såväl tekniskt som organisatoriskt. 

 

Zafe: Nej 
 

9. Hur ser leverantören på upphandling utifrån behovsbeskrivningar där kommunen 

väntar sig ett avtal flexibelt över tid med avseende på vilken typ av 

produkter/enheter man vill köpa/leasa för att svara upp till avtalat behov? 

 

Telia Sonera: Telia Healthcare anser att detta är det bästa sättet att upphandla eftersom 

det minskar kommunens risk att låsas fast i en omodern teknik.  

 

9a. Har leverantören gjort någon upphandling av denna typ? Beskriv i så fall vilket 

område det gjorts inom och hur upphandlingen såg ut. 

 

MedHelp: Vi skulle vilja påstå att alla de upphandlingar som vi deltagit i och som vi fått 

tilldelade innehållet delar av flexibilitet gällande förändringar av den levererade tjänsten. 

Det kan vara dels gällande utveckling av nya tjänster men även justering av de tjänster som 

levereras i den dagliga operativa verksamheten. 

 

Telia Sonera: Inte inom området eTjänster vilket främst beror på att detta är ett nytt 

synsätt som inte har anammats bland kommuner förrän helt nyligen. I samtliga dialoger 

oms Telia Healthcare för med kommuner som planerar för upphandling av eTjänst-

plattform så finns det en samsyn i denna fråga, dvs både kommunen och Telia föredrar en 

”eTjänst as a Service”-modell. Inom telekommunikations-området är detta den helt 

dominerande modellen. ”Kommunikation Som Tjänst”, KST. Och här har Telia stor 

erfarenhet. Se SKI’s (Kommentus) mall för KST-upphandling. 

En stor fördel med denna upphandlingsmodell är att behovet att anställa personal med 

specifik IT-kompetens inom området eTjänster minskar. Kommunen kan istället fokusera 

på att agera kravställare. 

Phoniro: : Ingen erfarenhet 
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Tunstall: Vårt tjänstekoncept stöder och utgår från behovsbeskrivningar med flexibilitet. 
Upphandlingar av den en digitala larmkedjan bygger på tjänstekonceptet i enlighet med 
Kommentus-avtalet. 
 

Zafe: Nej 

 

9b. Ser man hinder rent juridiskt att offerera ett flexibelt utbud snarare än en statisk lista 

över tillgängliga produkter? 

 

MedHelp: Det enda hindret som vi kan se är att det ställer större krav på upprättat avtal och 

på de olika parternas flexibilitet gällande förändringar och justeringar som kan tillkomma.  

 

Telia Sonera: Nej 

 

Phoniro: Nej. Vi ser inga hinder. Tvärtom! Kunden är expert på att definiera behovet och vi 

som leverantör är expert på att finna lösningen. Om det blir en statisk lista över tillgängliga 

produkter så kommer den listan vara inaktuell redan under tiden den skrivs, för så snabbt 

går utvecklingen på marknaden. Kunden riskerar sitta ”fast” i ett avtal med produkter som 

är omoderna när det finns andra produkter som bättre kan bemöta det behov 

 

Tunstall: Det föreligger inga hinder för att avropa nya tjänster eller optioner så länge de 

finns inskrivna som klausuler i ramavtal. Liknande skrivelser finns i SKI:s ramavtal för den 

digitala larmkedjan. 

 

Zafe: Troligen kommer prislappen eller risken vara för stor för kund respektive leverantör. 

 

 

9c. Har leverantören någon idé om hur en sådan affärsmodell skulle kunna se ut? 

 

MedHelp: Affärsmodellen skulle i sådana fall behöva byggas upp på olika sätt där fast 

ersättning kombineras med rörlig ersättning för att på så vis skapa en flexibilitet och 

förändringsbenägenhet som gynnar bägge parter.  

 

Telia Sonera: Telia Healthcare kommer att svara för hårdvara, leverans, installation och 

2:nd line support. För detta tar Telia ut en månadsavgift per slutanvändare. Månadsavgiften 

består dels av en grundavgift för bastjänsten där lagring av brukarens data ingår samt app 

och service-portal ingår. Dels av tjänstepaket där en eller flera sensorer ingår för att 

realisera en viss tjänst. Tex en digital kamera för  nattillsyn. Telia kan även komplettera 

lösningen med access-tjänst. 

För tjänsten kommer en viss SLA-nivå att ingå där access-lösningen har stor  påverkan 

på graden av tjänstens tillgänglighet. 

 



 

Sida 19 av 24 

 

Phoniro: Nej 

 

Tunstall: Vårt tjänstekoncept bygger en affärsmodell där funktionsbehov styr leverans av 
tjänst istället för produkt. Tjänst prisätts per månad. 
 

Zafe: Nej 

 

9d. Ser man hinder ur eget perspektiv för denna typ av affärsmodell? 

 

MedHelp: Nej 

 

Telia Sonera: Nej – detta är den enda affärsmodell som Telia Healthcare erbjuder.  

 

Phoniro: Nej 

 

Tunstall: Nej vi ser inga hinder 
 

Zafe: : Inget svar 
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Om det finns standards som definierar en viss typ av data och dess kommunikationsmetod, 

så kan en tillika certifierad plattform alltid kunna ta emot data från sändaren oavsett vilken 

certifierad produkt det gäller.  Detta är vad de flesta kommuner eftersträvar och önskar och 

Continua kan vara en av flera vägar att nå dit.  Det behövs dock flera standarder och man 

behöver förstå hur dessa samverkar. Ett exempel på en annan standard är SCAIP- 

protokollet för trygghetslarm. 

Angående vår marknadsundersökning är det svårt att dra slutsatser utifrån det låga 

svarsresultatet men man kan spekulera kring att de stora leverantörerna kan uppleva sig 

hotade eftersom risken för leverantörsinlåsning i princip blir obefintlig med 

standardiseringen. Marknadsundersökningen påvisar också en stor skillnad i kunskap och 

intresse angående dessa frågor. Små företag med några få anställda jämfört med stora 

internationella bolag har olika förutsättningar att lägga ner tid och pengar inom området.  

Resultat av riskanalyserna visar på flera höga risker när leverantörerna inte arbetar med 

standardisering av sina produkter och tjänster jämfört med att ha Continua som skallkrav i 

upphandlingar. Dock är dessa risker svåra att jämföra.      

 

 

 

 

 

 

 

Risker 

med att 

för tidigt kräva Continua i våra upphandlingar    Risker med att inte få en standardisering 

Det behövs olika typer av standardiseringar inom välfärdsteknik och skallkrav för Continua 

bör först användas när det finns ett högre antal certifierade leverantörer på marknaden. Det 

finns en möjlighet att uppmärksamma Continua genom att formulera en skrivning om 

standarder och ramverk i upphandlingsunderlagen. Alla kommuner kan hjälpa till med detta 

och därmed stödja standardiseringsutvecklingen. 

Om vi arbetar utifrån gemensamma standards/regelverk bör detta innebära mindre 

integrationsarbete och blir enklare både för både kunden och leverantörer. Kommuner som 

kund kan snabbare implementera nya tekniska tjänster som underlättar vardagen för den 

enskilde och som leverantör behövs inte uppfinna hjulet på nytt och därmed minskade 

utvecklingskostnader. Det underlättar också för nya, små leverantörer att ta sig in på 
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marknaden vilket gynnar hastigheten inom områdets produktutveckling. Genom en dylik 

standardisering så kan upphandlingarna komma att förenklas och man kan istället lägga 

fokus på önskvärd data och dess kvalitet, samt leverantörens leveransförmåga. Eventuellt 

kan standardiseringen också medverka till att fler kommuner går ihop för att t.ex. 

upphandla plattformar. 

Det är ett problem att de få Continua-certifierade produkter som finns idag på marknaden 

är till största delen riktade till hälso- och sjukvården och inte till den kommunala delen av 

vård och omsorg.  

Digitaliseringen går i en rasande takt framåt sägs det. Men eHälsoutvecklingen har trots 

vissa framsteg mycket kvar att önska. Analoga trygghetslarm håller på att digitaliseras, 

medans gemene man styr sin fastighets larm, inomhusklimat och dammsugare via appar. 

Världens största hemelektronik leverantörer har beskrivit sina gränssnitt och möjliggjort för 

andra leverantörer att kommunicera med deras teknik. En TV, mobiltelefon eller en trådlös 

högtalare är alla exempel på teknik där annan leverantör kan koppla på sina produkter och 

få delvis eller full kompabilitet. Webbkamera till TVn, aktivitetsarmband och klockor till 

mobiltelefonen eller för den delen anslutning för högtalaren trådlöst till en dator eller 

telefon via trådlöst nät 

I offentlig verksamhet drivs utvecklingen tillsammans med leverantörerna. När 

nyutveckling/innovation tas fram finns en stor risk för att produkten inte kan kommunicera 

den information som tas fram vidare till andra produkter. I sin helhet har kommunerna varit 

dåliga på att beskriva/kravställa sin tekniska miljö, utifrån ett informationsdelnings-

perspektiv.  

Det är inte en framgångsfaktor att som enskild kommun eftersträva och kravställa en unik 

standard. Inte heller länet som helhet bör förvalta eller driva standardiseringsarbete enskilt.  

Sverige har genom SKL som gemensam aktör för de 290 kommunerna och de 21 

landstingen en unik möjlighet att tillsammans med medlemmarna driva 

standardiseringsarbetet.  När det dessutom finns ett stort intresse från övriga nordiska 

länder, som får ses vara föregångare i frågan. Borde det vara självklart att enas i frågan och 

ta stöd i de lokala behoven för att driva standardiseringsarbetet samt 

välfärdsteknikområdet framåt. Med fördel tillsammans med Myndigheten för Delaktighet. 
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FÖRKORTNINGAR 
SCAIP Social Care Alarm internet protocol 

BT  Bluetooth 

BLE Bluetooth low energy 

API  Application Programming Interface 

VästKoms  

Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation, 

VGR  Västra götalandsregionen 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

Inera  Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa 

PUL Personuppgiftslagen 

CE 

CE-märkning är en produktmärkning inom främst 

EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en 

förkortning för Conformité Européenne (’i 

överensstämmelse med EG-direktiven’). En 

produkt med CE-märkning får säljas i EES-

området utan ytterligare krav. Förutsättningarna 

för att få CE-märka en produkt är att: 

PDL Patientdatalagen  
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Bilaga 1: Frågebatteri – leverantörer av välfärdstjänster 

1. Hur ser leverantören på öppna system som medger interoperabilitet? 
2. Hur ser leverantören på tekniska ramverk och standarder utifrån t ex Continua?  
3. Har leverantören påbörjat något arbete kring certifiering av standards oavsett 

ramverk? 
4. Hur ser leverantören på att via en upphandling tillsammans med kunden utveckla en 

produkt för certifiering enligt Continua? 
5. Har leverantören idag en plattform för olika digitala tjänster som stödjer andra 

leverantörers produkter/tjänster än de egna? T ex standardiserade 
kommunikationsprotokoll, datatyper/format etc? 

6. Hur ser leverantören på marknaden och den teknikutveckling som sker inom 
området för eTjänster i hemmet (inkl trygghetslarm)? 

6a. Sker det en förändring över hur länge en produkt/tjänst är funktionell och modern ur 

ett tekniskt perspektiv? På vilket sätt i så fall? Och hur bemöter leverantören i så fall 

detta? 

6b. Vilka möjligheter och svårigheter finns för att marknaden ska enas kring standards 

för dessa produkter/tjänster? Vad är leverantörens ståndpunkt i denna fråga? 

7. Hur ser leverantören på de tjänsterna/produkter de erbjuder inom en överskådlig 
framtid för eTjänster i hemmet? 

7a. Ska/kommer utbudet att bestå i separata produkter/tjänster för varje behov 

(fristående lösningar)? 

7b. Ska/kommer utbudet att bestå i en huvudtjänst/plattform med optioner på olika 

produkter/lösningar för varje behov? 

7c. Ska/kommer man att använda sig av öppna standards för en eventuell plattform, tex 

Continua? Vilken standard används/kommer att användas? Vilka möjligheter innebär 

det för möjligheten att använda produkter från andra leverantörer mot den 

plattformen? 

8. Hur ser leverantören på samarbeten mellan kommuner vid upphandling, införande 
och drift av denna typ av produkter/tjänster? 

8a. Vilka möjligheter och svårigheter finns för denna typ av projekt ur leverantörens 

synvinkel 

8b. Har leverantören genomfört något projekt av denna typ? Vilka erfarenhet finns i så 

fall att föra vidare? 

9. Hur ser leverantören på upphandling utifrån behovsbeskrivningar där kommunen 
väntar sig ett avtal flexibelt över tid med avseende på vilken typ av 
produkter/enheter man vill köpa/leasa för att svara upp till avtalat behov? 
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9a. Har leverantören gjort någon upphandling av denna typ? Beskriv i så fall vilket 

område det gjorts inom och hur upphandlingen såg ut. 

9b. Ser man hinder rent juridiskt att offerera ett flexibelt utbud snarare än en statisk 

lista över tillgängliga produkter? 

9c. Har leverantören någon idé om hur en sådan affärsmodell skulle kunna se ut? 

9d. Ser man hinder ur eget perspektiv för denna typ av affärsmodell? 

 


