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Sammanfattning
• Funktionsbeskrivningen fokuserar på effektiva och kvalitetssäkrande arbetssätt för 

framtidens individcentrerade och trygga vård och omsorg i Luleå Kommun och nya Kronan.

• Uppgift: ta fram funktionsbeskrivningar för möjliga digitala vård- och omsorgslösningar för boenden 
och hemmiljö som bedöms ge positiva effekter för målgrupperna brukare/individ samt 
verksamheter/samhälle.

• Resultat är en genomlysning av en rad områden där möjliga funktioner beskrivits samt kopplat till 
dessa finns överslagsberäkningar på potentialer för respektive funktion, som bör verifieras vid 
fördjupade studier. Mycket av resultaten kretsar kring mobila arbetssätt och förbättrade processer och 
IT-verktyg.

• Studien kan användas som uppslag för fortsatt arbete kring digitalisering och effektivare arbetssätt för 
bättre resursanvändning, omsorgskvalitet samt bättre arbetsmiljö. 
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Uppgift 
Uppgift:
Ta fram en funktionsbeskrivning* för möjliga digitala vård‐ och omsorgstjänster för boenden och hemmiljö. 
Funktionsbeskrivningen bör fokusera på ett urval tjänster som bedöms ge de största positiva effekterna för 
målgrupperna:
• Individ / Brukare samt Anhöriga
• Verksamhet / Samhälle
Inkludera de två perspektiven: En relativt frisk brukare och en som ofta behöver sjukvård.

Frågeställning: 
Vilka utmaningar finns i verksamheten som hindrar oss från att arbeta smart och effektivt och/eller att ge bästa 
eller mesta möjliga omsorg för skattepengarna?
Mål:
Ökad vård‐ och omsorgskvalitet, slippa onödigt arbete, kunna jobba mer med det personliga mötet istället för 
administration eller logistik, slippa stressiga, monotona eller tidskrävande moment, identifiera kvalitativa och 
kvantitativa (ekonomiska) nyttor/ direkta och indirekta nyttor



Avgränsningar och deltagare
• Workshopparna (totalt 4 st) har inte haft deltagare som arbetar vid:

• Ordinärt boende
• Operativ när- eller länssjukvård från Region Norrbotten

• Vid diskussion om lösningar har inte frågor som rör ledning, styrning och HR fokuserats, dock har 
utmaningarna tagits upp och värderats

• Vid workshopparna har totalt 11 personer från verksamheten samt en person som representerar 
SPF deltagit, dock har någon haft förhinder vid något tillfälle. Enbart på workshopparna har ca 190 
h investerats från verksamheten. Från SAMUEL-projektet har betydligt fler timmar invessterats.

• Från SAMUEL har representanter från alla projektparterna deltagit. Dock har inte 
företagsrepresentanterna deltagit vid framtagning av funktioner.
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Funktionsbeskrivning
– Totalt 15 funktionsområden

Informations- och 
kommunikationshub

(Brukare)

Informations- och 
kommunikationshub

(Anhörig)

Informations- och 
kommunikationshub

(Personal)

Larmhantering
(Brukare)

Hjälpmedel
(Brukare)

Monitorerings-
tjänster

Larmhantering
(Personal)

Dokumentation
Strukturerat

överlämnande
(Personal)

Arbetsplanering

Hjälpmedel
(Personal)

Beställning och 
ärendehantering

Sambandscentral

Övrigt

levnadsberättelse

Efterfrågad 
Funktionalitet

Behov
Brukare

Behov
Anhörig

Behov
Personal

Behov
Verksamhet



Funktionsbeskrivning
– Fem exemplifieras här

Generella förutsättningar:
•Mobila arbetssätt
•Styra funktion efter 
individuella behov

•Ge möjlighet till 
röststyrning , 
Röstmeddelande
och textmeddelanden

• Anpassat efter syn och 
språk

Informations- och 
kommunikationshub

(Brukare)

Informations- och 
kommunikationshub

(Anhörig)

Informations- och 
kommunikationshub

(Personal)

Larmhantering
(Brukare)

Hjälpmedel
(Brukare)

Monitorerings-
tjänster

Larmhantering
(Personal)

Dokumentation
Strukturerat

överlämnande
(Personal)

Arbetsplanering

Hjälpmedel
(Personal)

Beställning och 
ärendehantering

Sambandscentral

Övrigt

levnadsberättelse

Efterfrågad 
Funktionalitet

Behov
Brukare

Behov
Anhörig

Behov
Personal

Behov
Verksamhet



Informations‐ och 
kommunikations‐

hub
(BRUKARE)  Påminnare/ 

notiser

Stöd/uppm
untran till 
aktivering 
av brukare

Robot/
instrukt‐
ioner

”Min hälsa” 
Personliga 
planer/upp‐

gifter

Information

• Vilka som arbetar (koppla till schema?)
• Dagens aktiviteter inne och ute
• Meny
• Väder (Luleå)
• ”Internet”/”Google”

Under‐
hållnings‐
system

• Musik,
• TV (streamat)
• Radio
• VR/360 (för välbefinnande och livskvalitet: 
Virtuella besök, promenader etc)

Kommunika
‐tion

• Telefon (röst) –går att använda bilder
• Video (bild) – personliga och professionella tjänster
• Textmeddelande
• Hitta‐tjänst för kommunens och regionens resurser
• Med anhörig

• Uppmuntra till aktivitet och delaktivitet
(Se exempelvis funktionen notiser från appar), 
möjlighet att personifiera/styra

Beställning • Mat & dryck
• Interna och externa tjänster

Stöd för 
aktivering
av fysiska 
saker

• Rullstol
• Säng
• …

• Aktiviteter på boendet
• Aktiviteter utanför boendet
• Fysiska rörelser

Förstärkt 
social 

samverkan

• Virtuella rum för 
gemensamma intressen

• ”facebook”
• …

• Exempelvis koka kaffe, städa, tvätta sig
(typ Youtubefilmer)

• Min plan
• Genomförandeplan
• Kontakter med hälso‐
och sjukvårdspersonal, 
FTV (Tfn/Video)

• ”Livsberättelsen”

Rehabilite‐
ring

• …

Mobil åtkomst, Styra funktion efter individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, Röstmeddelande
och textmeddelanden, synanpassat, språkanpassat

”Hotell‐TV”

3p. Möjligheter för patienter att vara en aktiv 
partner i sin vård

6p. Dagverksamhet. Meningsfull vardag. Hälsofrämjande 
aktiviteter för den friskare brukaren. Meningsfull vardag. 
Utevistelse. Frisk "umgås", brist på valfrihet. Livskvalitet. 
Skapa sammanhang, social
samvaro med
likasinnade, etc,



Informations- & 
kommunikationshub

(Anhörig)

Hitta-tjänst

Ta del av dagen
hos brukaren

Kommunikation med 
boende och personal

Anhöriges planer/ 
uppgifter

 Telefon
Video
Chat

 Kommunens och 
regionens resurser

Vad har hänt under 
dygnet? (ta del av 
information vid 
överlämning)

Min plan
Genomförandeplan

 Tillföra uppgifter

9p. Brukare anhörig-perspektivet. 
Information, delaktighet, upp-
följning, samtycken, kontaktvägar 
mellan boenden/brukare/anhöriga

3p. Vak vid livets slut

Mobil åtkomst, Styra funktion efter 
individuella behov Ge möjlighet till 
röststyrning, Röstmeddelande
och textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat
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Dokumentation

(journal, SOL HSL) skall ske 
enbart på ett ställe,  ingen 

dubbeldokumentation

Digital signering av
medicinering

Talsyntes

Kunna läsas och 
dokumenteras i 

situationen

Fördefinierade fält 
avvikelser/åtgärder

Brukares planering

Strukturerat 
överlämnande

5p. Samverkan mellan huvudmännen region 
och kommun vid planering av patients "resa" 
risk för dubbelarbete och ineffektivitet

3p. Tidskrävande att dokumentera

3p. Fler och mer administrativa processer 
kring arbetsuppgifterna gör att mindre och 
mindre tid går till själva vården och 
patienterna

4p. Effektivare vård närmare patienten, finns 
samverkan mellan
huvudmännen i ett tidigare sked, dvs undvika 
akutvård

3p. korridorvandring för informations-
inhämtning, dokumentation, finns i
kontoret

4p. Kommunikationssvårigheter mellan 
personal pga av brister i språket

9p. Brukare anhörig-perspektivet. Information, 
delaktighet, uppföljning,
samtycken, kontaktvägar mellan boenden/
brukare/anhöriga

5p. Generellt! Dokumentation inom SOL och 
HSL sker inte alls effektivt utan mycket av 
dokumentationen sker efter möten på 
"kontoret". 

2p. journalföring planeringsmöten, flera ggr 
per dag per brukare, tidsödande att göra

 Tal till text
mobil/klocka

 Tid, plats och rum

 Styrt av standarder (ICF/KSI/

KVÅ‐styrt)

Mobil åtkomst, Styra funktion 
efter individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, 
Röstmeddelande
och textmeddelanden, 
synanpassat, språkanpassat



Dokumentation

(journal, SOL HSL) skall ske 
enbart på ett ställe,  ingen 

dubbeldokumentation

Digital signering av
medicinering

Talsyntes

Kunna läsas och 
dokumenteras i 

situationen

Fördefinierade fält 
avvikelser/åtgärder

Brukares planering

Strukturerat 
överlämnande

5p. Samverkan mellan huvudmännen region 
och kommun vid planering av patients "resa" 
risk för dubbelarbete och ineffektivitet

3p. Tidskrävande att dokumentera

3p. Fler och mer administrativa processer 
kring arbetsuppgifterna gör att mindre och 
mindre tid går till själva vården och 
patienterna

4p. Effektivare vård närmare patienten, finns 
samverkan mellan
huvudmännen i ett tidigare sked, dvs undvika 
akutvård

3p. korridorvandring för informations-
inhämtning, dokumentation, finns i
kontoret

4p. Kommunikationssvårigheter mellan 
personal pga av brister i språket

9p. Brukare anhörig-perspektivet. Information, 
delaktighet, uppföljning,
samtycken, kontaktvägar mellan boenden/
brukare/anhöriga

5p. Generellt! Dokumentation inom SOL och 
HSL sker inte alls effektivt utan mycket av 
dokumentationen sker efter möten på 
"kontoret". 

2p. journalföring planeringsmöten, flera ggr 
per dag per brukare, tidsödande att göra

 Tal till text
mobil/klocka

 Tid, plats och rum

 Styrt av standarder (ICF/KSI/

KVÅ‐styrt)

Mobil åtkomst, Styra funktion 
efter individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, 
Röstmeddelande
och textmeddelanden, 
synanpassat, språkanpassat



Monitorerings-
tjänster

Vitala värden
med larm

Rörelse/ position 
med larm

Inkontinens/
läckage

Expertråd – hjälp
med bedömningar/

akuta ärenden

 Skall vara samma lösning 
som regionens?

 Puls
 Blodtryck
 Blodsocker
…

 Fall
Video/(optisk sensor)
Natt‐/Dagtillsyn 
(trygghetskamera) 

Omfattar brukare
och personal

 Intern eller extern
utförare?

 För användande av 
enskild personal såväl 
som monitorerings‐
central

4p. Primärvården borde ta emot 
information från våra sjuka ifrån det 
egna hemmet typ EKG, OXI, 
blodtryck etc.

6p. Extra tillsyn: t.ex fallrisk/oro etc 
som fordrar extra personal. 20 hus 
och ofta nån extra per hus... Samt 
oro för personalen och brukaren.

5p. Etisk stress "en känsla av 
otillräcklighet" när man inte känner att 
man kan utföra sitt arbete utifrån sin 
kompetens. Spär på stress, 
utbrändhet, personalomsättning, 
kompetens-tapp.

3p. Generellt! Falsklarm pga av 
okunskap, misstag stjäl mycket av
uppmärksamhet av personal

3p. Möjligheter för patienter att vara 
en aktiv partner i sin vård

4p. Får ligga i sängen långa stunder
eller sitta uppe långa stunder, får inte
välja själv

6p. Byte/koll av behov av byte 
inkontinensskydd "i onödan" 
(integritet).

5p. skamkänslor kring hjälp med 
intimvård Mobil åtkomst, Monitoreringscentral mm
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Sambandscentral
”Flygledning”

Direktkoppling mot 
vissa ”egna” profes-

sioner (SPOC)

Direktkoppling mot 
regionen (SPOC*)

Monitorerings- och 
larmcentral

Arbetsledning?

3p. åker mellan boenden, 
hemtjänst istället för att använda 
befintliga digitala verktyg ex, 
konsultation via Skype vid 
enklare frågeställningar..

3p. Söka andra professioner 
internt via telefon, eller ex 
externt HC. >0,5-
1h/dag för vissa professioner.

Mobil åtkomst, 
Videocentral mm

*SPOC = Single Point of Contact
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Prioritering och Potentialer
input från WS med VOB-verksamheter

Föreslagna funktioner Netto‐
lista Sammanf. Kvantifiering Röstning*

Möjlig 
Genomförbarhet <1, 2, 

>3 år

Dokumentations‐ och planeringsfunktion 1
1h/d/anst VOB

16h/v/anst bist.bedömn. 8 1‐2

Ärende‐ och beställningsfunktion 1 1h/v/anst 6 1

Fjärrtillsynfunktion inkl larmhantering 1
Antagande Kronan 8% effekt > +400 kKr
+kostn.minskn 33% för fall +mjuka värden 5 1

Egenhygien 1 1h/d/anst VoB 2 1

Personalplaneringsfunktion 1 0,5h/v/anst VoB. upp till 2h/d för enhetschefer
1 1‐2

Effektiv kalender‐ och mötesplaneringsfunktion 30min/d f. 100 anst
Högt framröstad 1

Effektiv Hitta / Kontakt‐funktion 0,5‐1h/d för vissa grpr
Högt framröstad 1‐2

Mobilen som arbetsverktyg. 1
Antagande 1,6% effekt.ökn,

400st ‐> 200k Kr/ Högt framröstad 1‐2

Video/Distansvård
Hotell‐TV‐funktion 1 11 1-2
Egenhygien 1 1h/d/anst VoB 7 1

Reminisens‐ delaktighet‐ och virtuella besöks‐funktion 1 6 2
Robotdjur 1 1 2
Fuktsensorfunktion Högt framröstad

( *WS2 per kat. WS4 per Verksamh resp Individ )
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Mobilt arbetssätt som tidsbesparande
och kvalitetshöjande arbetsverktyg

• Dokumentera, rapportera, planera, söka information - i samma stund som
det behövs, ger både kvalitetsvinster och effektivitetsvinster.

• Eliminering av dubbelarbete om att dokumentation, rapportering, etc kan göras direkt istället för att skriva på lappar 
för att sedan registreras i systemet.

• Förenklade mobilanpassade formulär, fördefinierade valbara alternativ, kryssrytor etc i IT-systemen möjliggör stora 
tidsvinster. Dagens system kan ibland vara onödigt krångliga, svåra att lära sig, samt ge utrymme för osystematisk 
och tvetydig registrering.

• Mobil och inte paddor. Paddor är ibland för stora att ha med sig i fickan på arbetskläderna och går ej att manövrera 
med en hand vid behov.

• För sjuksköterskor och andra som ansvarar för fler andra boenden under samma arbetspass kan en bärbar dator 
vara ett lämpligt arbetsverktyg

• Mobilen som plattform för ständiga förbättringar och digitalisering. När en digital plattform för arbetsprocesserna 
finns på plats är det lättare att jobba med förbättringar i vardagen.



Kommentar och Slutsatser 1(2)
• Funktionsbeskrivningen fokuserar effektiva och kvalitetssäkrande arbetssätt med hjälp av digitala verktyg 

för framtidens individcentrerade och trygga vård och omsorg i Luleå Kommun och nya Kronan.

• Många av funktionerna tar fasta på de utmaningar som skattats viktigast av WS-deltagarna från verksamheterna och 
kretsar till största del kring indirekta administrativa stödaktiviteter som anses ineffektiva, och inte så mycket kring 
vårdaktiviteterna i sig . Många av synpunkterna handlade om dubbelrapportering, IT-system som upplevd omständliga och 
svåra att begripa men också en del synpunkter kring onödig logistik där modern teknik skulle kunna hjälpa till att 
överbrygga problemen.

• Kvantifieringar av tider är de som verksamheterna har angett och har inte verifierats på djupet även om diskussion i grupp 
och enskilt kring uppgifterna har skett för att ge en så korrekt bild som möjligt. Dock har de slutliga beräkningarna 
baserats på de lägre intervallen och försiktighetsprincipen varför de verkliga potentialerna skulle kunna vara större.

• Fjärr-tillsynsfunktionen ger möjlighet till organisering i en form av sambands/monitoreringscentral, vilket skulle kunna 
analyseras vidare.

• Möjligheterna som framkommit är i stort att det finns goda möjligheter till effektivitetsvinster som dels hjälper till att få
resurserna att räcka till bättre, och dels att öka vårdkvaliteten både vad gäller mindre fel och vad gäller upplevelsen av 
brukare.



Kommentar och Slutsatser 2(2)
• Många tekniska lösningar finns redan på marknaden färdiga för upphandling och många andra processrelaterade mobila 

lösningar finns färdiga för implementering med viss anpassning och utveckling till aktuell verksamhet.

• Lösningarna måste vara användarvänliga och kunna sättas ihop i ett större (för användaren sammanhållet) perspektiv. Det 
är inte hållbart att behöva hoppa in och ur olika lösningar. Funktionell integrering av lösningarna skall eftersträvas. Bevaka 
e-nämdens upphandling av ”plattform” för välfärdsteknik vid särskilt boende samt SKL Kommentus upphandling av 
”Trygghetsskapande teknik 2018”.

• Försök att använda bra lösningar från ordinärt boende även på särskilt boende, exempelvis mobila arbetssätt och verktyg 
för planering

• De flesta funktioner visar på positivt business case alternativt stor potential samt en rad mjuka värden som är svåra att 
översätta i monetära termer. Dock har endast överslagsberäkningar gjorts varför dessa bör djupas för verifiering vid 
behov.

• Det har även framkommit en rad andra upplevda potentialer som inte direkt rör digitalisering utan mer övergripande frågor 
kring ekonomi och gränssnitt Region/Kommun etc. Dessa har inte behandlats vidare i denna studie.

• Använd redan befintlig infrastruktur för ”kliniska” och administrativa videomöten. Ett intressant distanslösning för digital 
tandvård har också kommit upp i arbetet som är intressant att titta vidare påtillsammans med Region Norrbotten.



Rekommendation
• Se över processerna och vilka kompetenser som behövs för att utföra aktiviteterna, erforderlig 

kompetens för rätt aktivitet

• Ta in fler kompetenser för att tillsammans utveckla verksamheten. Mycket av arbetssätten är även 
beroende på logistik och ett logistiskt kunnande för effektiva flöden. Teknikkunskap i form av 
digitalisering och logistik mm kommer att spela en större roll i framtiden för verksamheten och även 
möjlighet att attrahera personal.

• Sammanfattningsvis kan denna studie ses som uppslag på ett antal funktioner och områden att titta 
närmare på rörande digitalisering som kan förbättra resursekonomin samt ge vård-och 
omsorgskvalitetsvinster. Se tabellerna i rapporten för detaljer, tabellerna "Bruttolista..." Samt 
"Nettolista..." sammanfattar de föreslagna funktionerna att analysera vidare på.

• Det finns många möjligheter/lösningar och även tyvärr möjligheter till att prioritera fel. Använd 
nyttokalkyler för att identifiera hemtagningseffekter för varje funktion som blir aktuell för 
realisering/implementering.



Några slutsatser om ny teknik och digitalisering…

Old Organization + New Technology = 

Costly Old Organization!!



Utgå från de framtida möjliga arbetssätten
– Skall ni arbeta på samma sätt som tidigare?

Styrning
och

ledarskap

IT

Teknik

Metoder

Aktivitet

Process

Roll 1 Roll 2 Roll 3 Roll 4

Kompetens

Individer

Kund

Organisation

Grupper

Kund‐
behov



Luleå

Tromsö

Kiruna

Stockholm
Göteborg

Frågor?
www.ltu.se/centres/eic



Disposition

• Sammanfattning

• Uppgift och metod, avgränsningar

• Exempel på utmaningar och möjligheter från verksamheten

• Förslag på funktioner

• Slutsatser och rekommendationer

• Appendix: Metod, avgränsningar och insamlat data



Investeringar och kostnader

* = Inte på specifik produkt‐ eller tjänstenivå

Nytta



Fortsatt arbete
• Inbjudan erfarenheter från Varberg:
• •https://halsoteknikcentrum.hh.se/visningsdag-varberg/



Metod och datainsamling
Datainsamling:
• Workshop från med deltagare från verksamheterna
• Deltagarna fick beskriva utmaningar och möjligheter utifrån verksamhets och individperspektiv.
• Dessa förslag kvantifierades för att förstå potentialen i förslagen
• Röstning på förslagen genomfördes för att få deltagarna uppfattning om vilka förslag som var mest angeläget. 

Röstningen utfördes med en digital tjänst som liknade Post‐it‐lappar som genererade resultatet i Excel‐format för 
fortsatt bearbetning. Materialet bearbetades och likartade förslag klustrades vilket utgorde grunden för respektive 
funktioner.



Metod och datainsamling
Analys och slutsatser:
• Beräkningar av potentialer.
• Sammanställning ett antal funktioner som utgör ett sammanhängande processflöde samt en kvantifiering av potentialer och 

bedömning av genomförbarhet.
• Omröstning bland deltagarna.
• Sammanställning av slutlig lista på funktioner.

Avgränsningar:
• Ej fördjupade business case / nyttokalkyler, de behöver valideras före investering.
• Vi har inte rekommenderat kommersiella produkter utan stannat på funktionsbeskrivning som delvis kan bli input i vidare 

kravspecning. 
• Det har även framkommit en rad andra upplevda potentialer som övergripande frågor kring organisation, ekonomi och 

gränssnitt Region/Kommun etc. Dessa har inte behandlats vidare i denna studie då det inte direkt rör digitalisering av 
arbetssätt.

• Studien har ej omfattat ordinärt boende.
• Regionsjukvårdens verksamhet har ej omfattats av studien då denna fokuserats på de kommunala verksamheterna. 



Deltagare

• Verksamheterna: 
Ronnie Arespång – Enhetschef arb terapeut & hjälpmed 
tekniker, 
Stig Gabrielsson – IT Soc.
Therese Lifbom – Verksamhetsutvecklare, VO
Irene Nilsson – ssk Bergvikens VOB o korttids, 
Ellinor Söderlund – Enhetschef, Lulsundets, VOB
Sawarin Nonvisad, vb, Lulsundets, VOB 
Susanna Juntti, usk, Lulsundets, VOB
Athena Winblad von Walter – Enhetschef VOB Antnäs
Anna Hansson – usk, VOB Antnäs
Monica Forsberg – Områdeschef VOB inkl Kronan
Ellinor Larsson – Verksamhetsutvecklare hälso- och  
sjukvårdård

• Verksamhetsutveckling, företag och forskning:
Åsa Glaver – Tieto
Per-Olof Egnell – EIC/LTU
Maria Jansson – EIC/LTU
Jörgen Nilsson – EIC/Norrbottens Kommuner
Gustav Söderlund – Region Norrbotten
Emil Lilja – Evado
Anneli Nyman - Forskare

• Individperspektivet (Brukare, anhörig):
Lars Forsell – SPF, fd KPR 



Övergripande plan
Beställarmöte

WS 1: 
Nuläge & utmaningar

Bearbetning

WS 2: 
Nuläge & utmaningar

Bearbetning

WS 3:
Önskat läge & Möjligheter

Vad ska vi göra? Vad är viktigt? Har vi projektdeltagarna?
Hypotes  / Huvudscenarier 2 fall.

Tid: 26 aug Samuel
Soc.Förv.

• Startup och genomgång, organisation, personaltäthet. potentialer, siffror
• Nuläge och utmaningar 
• Prioritering av utmaningar

Tisdag 1 okt, 
8.30‐12 

Verksamhet, Samuel
Företag
KPR

Lägg in pass: Dokumentera, Analysera, Verifiera / Informera Delresultat. Feedback. Samuel, Företag, Soc. stab

• Nuläge och utmaningar 
• Prioritering av utmaningar
• Smakprov på vision inför nästa WS, sista 10 min.

Tisdag 15 okt, 
8.30‐12 

Verksamhet, Samuel
KPR

Dokumentera, Analysera, Verifiera / Informera Delresultat. Feedback.  Samuel, Företag

• Önskat läge: Möjligheter, teknik och forskning, föreslå funktioner
Tisdag 5 nov, 
8.30‐12 

Verksamhet, Samuel
Företag, Forskare
KPR

Sammanställa förslag utifrån nuläge/utmaningar samt möjligheterr/ideer

• Bekräftelse av föreslagna funktioner
• Värdering av föreslagna funktioner
• Prioritering av föreslagna funktioner

Tisdag 19 nov 
8.30‐12

Verksamhet, Samuel
Företag, Forskare
KPR

Analysera, Räkna på effekter. Slutleverans

WS 4:
Föreslå funktioner

Tidplan Namn

Bearbetning



Funktionsbeskrivning
– Totalt 15 funktionsområden

Informations- och 
kommunikationshub

(Brukare)

Informations- och 
kommunikationshub

(Anhörig)

Informations- och 
kommunikationshub

(Personal)

Larmhantering
(Brukare)

Hjälpmedel
(Brukare)

Monitorerings-
tjänster

Larmhantering
(Personal)

Dokumentation
Strukturerat

överlämnande
(Personal)

Arbetsplanering

Hjälpmedel
(Personal)

Beställning och 
ärendehantering

Sambandscentral

Övrigt

levnadsberättelse

Efterfrågad 
Funktionalitet

Behov
Brukare

Behov
Anhörig

Behov
Personal

Behov
Verksamhet



Informations‐ och 
kommunikations‐

hub
(BRUKARE) 

Information
Under‐

hållnings‐
system

Kommunika
‐tion

Påminnare/ 
notiser

Beställning

Rehabilite‐
ring

Stöd för 
aktivering
av fysiska 
saker

Stöd/uppm
untran till 
aktivering 
av brukare

Förstärkt 
social 

samverkan

Robot/
instrukt‐
ioner

”Min hälsa” 
Personliga 
planer/upp‐

gifter

• Vilka som arbetar (koppla till schema?)
• Dagens aktiviteter inne och ute
• Meny
• Väder (Luleå)
• ”Internet”/”Google”

• Musik,
• TV (streamat)
• Radio
• VR/360 (för välbefinnande och livskvalitet: 
Virtuella besök, promenader etc)

• Telefon (röst) –går att använda bilder
• Video (bild) – personliga och professionella tjänster
• Textmeddelande
• Hitta‐tjänst för kommunens och regionens resurser
• Med anhörig

• Uppmuntra till aktivitet och delaktivitet
(Se exempelvis funktionen notiser från appar), 
möjlighet att personifiera/styra

• Mat & dryck
• Interna och externa tjänster

• Rullstol
• Säng
• …

• Aktiviteter på boendet
• Aktiviteter utanför boendet
• Fysiska rörelser

• Virtuella rum för 
gemensamma intressen

• ”facebook”
• …

• Exempelvis koka kaffe, städa, tvätta sig
(typ Youtubefilmer)

• Min plan
• Genomförandeplan
• Kontakter med hälso‐
och sjukvårdspersonal, 
FTV (Tfn/Video)

• ”Livsberättelsen”

• …

Mobil åtkomst, Styra funktion efter individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, Röstmeddelande
och textmeddelanden, synanpassat, språkanpassat

”Hotell‐TV”

3p. Möjligheter för patienter att vara en aktiv 
partner i sin vård

6p. Dagverksamhet. Meningsfull vardag. Hälsofrämjande 
aktiviteter för den friskare brukaren. Meningsfull vardag. 
Utevistelse. Frisk "umgås", brist på valfrihet. Livskvalitet. 
Skapa sammanhang, social
samvaro med
likasinnade, etc,



Larm‐
hantering
(BRUKARE)

Besked om 
larmkvittens/

Status

”Enkla” egna 
larmAkuta larm

• Larm mottaget av personal

• Vätska
• Behov av toalettbesök

• Fall‐larm

Mobil åtkomst, Styra funktion 
efter individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, 
Röstmeddelande
och textmeddelanden, 
synanpassat, språkanpassat



Hjälpmedel
(Brukare)

Självspolande
toalett

Terapeutiska 
hjälpmedel

Sängar
Rullstolar
Rullatorer

Duschrobot

 Sak eller instruktion
Ökad självständighet

 Röststyrning för ökad 
självständighet

11p. Många brukare larmar 
pga demensen, eller för att 
de känner sig ensamma.

5p. skamkänslor kring hjälp 
med intimvård

Ätrobot?
Medicinrobot?

Styra funktion efter individuella 
behov Ge möjlighet till röststyrning, 
Röstmeddelande och text‐
meddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Informations- & 
kommunikationshub

(Anhörig)

Hitta-tjänst

Ta del av dagen
hos brukaren

Kommunikation med 
boende och personal

Anhöriges planer/ 
uppgifter

 Telefon
Video
Chat

 Kommunens och 
regionens resurser

Vad har hänt under 
dygnet? (ta del av 
information vid 
överlämning)

Min plan
Genomförandeplan

 Tillföra uppgifter

9p. Brukare anhörig-perspektivet. 
Information, delaktighet, upp-
följning, samtycken, kontaktvägar 
mellan boenden/brukare/anhöriga

3p. Vak vid livets slut

Mobil åtkomst, Styra funktion efter 
individuella behov Ge möjlighet till 
röststyrning, Röstmeddelande
och textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Informations- & 
kommunikationshub

(Personal)

Dokumentation

Kommunikation

Process- och 
beslutsstöd

Larm och 
monitorering

Brukares
planering

Personalåtkomst
Hitta-funktion

Livsberättelsen

 Journal mm
….

 Telefon
Video
 Snabbmeddelande
 Chattgrupper

Digitala tjänster/arbetssätt – exempelvis 
kontakter med hälsocentraler och FTV

 Rutiner och riktlinjer (finns inte journalsystemet)
 Checklistor
 Triagering mm

 Position/rörelse
Vitala värden
 ...

Genomförandeplan
 Individuell plan

Hitta professioner (och personer) i den egna 
organisationen

Hitta professioner (och personer) i andra 
organisationer

Vem har jag framför mig?
 ”facebook”

8p. Begränsad tillgång till 
datorer kan skapa vänte-tider 
för att dokumentera
på avd.

5p. platsoberoende 
kommunikation, i realtid och 
tidsoberoende.
Informationen följer inte 
personen.

3p. Söka andra professioner 
intert via telefon, eller ex 
externt HC. >0,5-1h/ dag för 
vissa professioner.

Mobil åtkomst, Styra funktion efter 
individuella behov. Ge möjlighet till 
röststyrning, Röstmeddelande och 
textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Monitorerings-
tjänster

Vitala värden
med larm

Rörelse/ position 
med larm

Inkontinens/
läckage

Expertråd – hjälp
med bedömningar/

akuta ärenden

 Skall vara samma lösning 
som regionens?

 Puls
 Blodtryck
 Blodsocker
…

 Fall
Video/(optisk sensor)
Natt‐/Dagtillsyn 
(trygghetskamera) 

Omfattar brukare
och personal

 Intern eller extern
utförare?

 För användande av 
enskild personal såväl 
som monitorerings‐
central

4p. Primärvården borde ta emot 
information från våra sjuka ifrån det 
egna hemmet typ EKG, OXI, 
blodtryck etc.

6p. Extra tillsyn: t.ex fallrisk/oro etc 
som fordrar extra personal. 20 hus 
och ofta nån extra per hus... Samt 
oro för personalen och brukaren.

5p. Etisk stress "en känsla av 
otillräcklighet" när man inte känner att 
man kan utföra sitt arbete utifrån sin 
kompetens. Spär på stress, 
utbrändhet, personalomsättning, 
kompetens-tapp.

3p. Generellt! Falsklarm pga av 
okunskap, misstag stjäl mycket av
uppmärksamhet av personal

3p. Möjligheter för patienter att vara 
en aktiv partner i sin vård

4p. Får ligga i sängen långa stunder
eller sitta uppe långa stunder, får inte
välja själv

6p. Byte/koll av behov av byte 
inkontinensskydd "i onödan" 
(integritet).

5p. skamkänslor kring hjälp med 
intimvård Mobil åtkomst, Monitoreringscentral mm



Larm‐
hantering

(PERSONAL)

Styrning 
av larm‐
kedja

Visuell 
åtkomst

• Direktåtkomst
• Återuppspelade larm

Mobil åtkomst, Styra funktion efter 
individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, 
Röstmeddelande
och textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Dokumentation

(journal, SOL HSL) skall ske 
enbart på ett ställe,  ingen 

dubbeldokumentation

Digital signering av
medicinering

Talsyntes

Kunna läsas och 
dokumenteras i 

situationen

Fördefinierade fält 
avvikelser/åtgärder

Brukares planering

Strukturerat 
överlämnande

5p. Samverkan mellan huvudmännen region 
och kommun vid planering av patients "resa" 
risk för dubbelarbete och ineffektivitet

3p. Tidskrävande att dokumentera

3p. Fler och mer administrativa processer 
kring arbetsuppgifterna gör att mindre och 
mindre tid går till själva vården och 
patienterna

4p. Effektivare vård närmare patienten, finns 
samverkan mellan
huvudmännen i ett tidigare sked, dvs undvika 
akutvård

3p. korridorvandring för informations-
inhämtning, dokumentation, finns i
kontoret

4p. Kommunikationssvårigheter mellan 
personal pga av brister i språket

9p. Brukare anhörig-perspektivet. Information, 
delaktighet, uppföljning,
samtycken, kontaktvägar mellan boenden/
brukare/anhöriga

5p. Generellt! Dokumentation inom SOL och 
HSL sker inte alls effektivt utan mycket av 
dokumentationen sker efter möten på 
"kontoret". 

2p. journalföring planeringsmöten, flera ggr 
per dag per brukare, tidsödande att göra

 Tal till text
mobil/klocka

 Tid, plats och rum

 Styrt av standarder (ICF/KSI/

KVÅ‐styrt)

Mobil åtkomst, Styra funktion 
efter individuella behov
Ge möjlighet till röststyrning, 
Röstmeddelande
och textmeddelanden, 
synanpassat, språkanpassat



Strukturerat 
överlämnande

(Personal)

Talsyntes för 
registrering/alt. 

förifyllda fält

Signal om nya 
dokumenterade viktiga 
händelser/ändringar

Möjlighet att delge 
anhörig delar av 
informationen

4p. Överrapporteringarna sköts 
idag till stor del muntligt eller via 
papper, hur kan vi säkerställa att 
information sprids till all personal. 
Informationer eller Införda för-
bättringar sprids ej till personalen, 
slöseri

9p. Brukare anhörigperspektivet. 
Information, delaktighet, upp-
följning, samtycken, kontaktvägar 
mellan boenden/brukare/anhöriga

Mobil åtkomst, Ge möjlighet till 
röststyrning, Röstmeddelande och 
textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Arbetsplanering

Arbetsorder,
resursplanering

Tidsstämpling/
registrering

Uppföljning

Koppla till 
dokumentation/

journalföring?

Schema-
läggning?

Checka-In
Funktion -var är min

kollega?

Vikariehantering

Sjukanmälan

Möteskalender

QR‐koder
 Läspennor?
PPP

Outlook?

9p. Effektiv kalender o  
möteshantering. Samordningen kring 
planering av möten, resurserna hinner 
inte planera, förbereda, sammanfatta. 
SIP, teamträff, husmöte etc tar tid.

7p. Ej lättåtkomliga rutiner för 
personalen, gör delvis att utförande 
av olika, svårsökt, svåranvänt, 
svåruppdaterat.

4p. Schemaläggning generellt, jmf 
rullande schema, planeringen av
personalen, gäller all personal. Stor 
potential.

Mång av funktionerna 
skall kunna kopplas 
ihop med varandra

Mobil åtkomst, Styra funktion efter 
individuella behov. Ge möjlighet till 
röststyrning, Röstmeddelande och 
textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Hjälpmedel
(PERSONAL)

Tunga lyft

Förflyttning

Vårdrobot

…



Beställning med 
ärendehantering

Service

Förbrukningsvaror

Hjälpmedel

Teknik, vitvaror och 
It samt support

Livsmedel

Konsignationslager

Städning och 
tvättning

”Smarta hem”

 ”Vaktmästeri”

 Enkel beställning mha 
QR‐koder eller likn.

Mat
 Luncher

Vilka artiklar kan vara 
aktuella?

Uppkopplade vitvaror 
och elektronik

8p. Mycket arbetstid för personal 
med högre kompetens går åt till 
städ, tvätt,  matlagning, upp-
ackning av varor, beställningar 
etc.

3p. Många parallella processer. 
Komplexitet och beroende mellan 
processer. Svårt att följa 
ärenden, lägga nya ärenden på 
ett enkelt sätt i andra flöden. Ex 
lägga ett ärende till vaktmästarn 
att fixa något utan att behöva
lägga 10 min på ett telefonsamtal

3p. Köksarbete städ fylla på 
förråd Generellt

2p. Mycket tid går åt att jaga efter 
hjälp vid fel och brister i ex fastig- 
heten, maskiner i verksamheten 
som inte fungerar

Hur ser gods‐
mottagningen ut?

 Intern eller extern 
utförare?

 Vem beställer?

Mobil åtkomst, Styra funktion efter 
individuella behov. Ge möjlighet till 
röststyrning, Röstmeddelande och 
textmeddelanden, synanpassat, 
språkanpassat



Sambandscentral
”Flygledning”

Direktkoppling mot 
vissa ”egna” profes-

sioner (SPOC)

Direktkoppling mot 
regionen (SPOC*)

Monitorerings- och 
larmcentral

Arbetsledning?

3p. åker mellan boenden, 
hemtjänst istället för att använda 
befintliga digitala verktyg ex, 
konsultation via Skype vid 
enklare frågeställningar..

3p. Söka andra professioner 
internt via telefon, eller ex 
externt HC. >0,5-
1h/dag för vissa professioner.

Mobil åtkomst, 
Videocentral mm

*SPOC = Single Point of Contact



Övrigt

GPS‐
spårare Fångar upp 

fallande 
person

Aktivitets‐
rum

Spårning 
av fysiska 
saker/ 

artefakter)

Exoskelett 
för 

brukares 
kropp

Teleportör
maskinSjälv‐

städande 
golv

Tvätt‐
maskin

Val av mobilt 
verktyg; platta, 
smartphone, 

klocka

Städrobot

Attrahera 
morgonda

gens 
personal

Transport‐
lösning för 
brukare

• spårningsfunktion med kommunikation

• strålning – MR‐kamerax2

• För både sociala aktiviteter/gemenskap, 
rörelse och rehabilitering

• Robotbil, Uberfunktionalitet

• Smarta taggar/Tile Mate, UWB

• …

• …

• …

• Med inbyggd tumlare som
kan vika ihop kläder

• …

• …

• Genom digitaliserat arbetssätt…

7p. Klädvård, görs av all personal, 
slöseri med kompetens. usk samma
vårdbiträden.



”Levnads‐
berättelse
” Vem är 
jag?

Mina 
intressen

Mina 
vanor

Mina 
ritualer

Min 
bakgrund

• Riktat till personal

Mobil åtkomst, Styra funktion efter individuella behov
textmeddelanden, synanpassat, språkanpassat



Bruttolista på funktioner - Verksamhetsperspektiv
samt sammanfattad beskrivning, förslag från WS med VOB-verksamheter

Föreslagna funktioner Berör 
sjukvård Röstning*

Dokumentations‐ och planeringsfunktion
Mobilapp, med mycket enkel vardaglig dokumentering och rapportering samt åtkomst och uppdatering av genomförandeplan och vardagsplanering. 
Överlämningsrapport m.m. Idag sker korridorvandringar för att inhämta information, läsa journaler, genomförandeplaner, dokumentation (samlas flera brukare, på 
papper först för flera brukare, sedan skrivs in i datorn). 40% av tid f bist.bedömn m.fl. ca 100 pers. Mobil lösning med ett strömlinjeformat användarvänligt flöde finns 
på marknaden, integration och anpassning av behövs.

x

8
Ärende‐ och beställningsfunktion
Mobilapp för förenklade beställningar av förbrukningsvaror, mat, (städ, tvätt), service av vitvaror, fastighetsservice, reparations/ vaktmästeriärenden, som enl
personalen tar mycket tid och fokus i anspråk av vårdpersonalen. Vissa funktioner finns, troligen behövs viss enklare anpassning av IT‐konsult. 6
Fjärrtillsynsfunktion inkl larmhantering
Mobilapp för tillsyn via sensor/kamera direkt i mobilen (distans) med avancerad larmfunktion, nattillsyn, förhindra fall/ förvarna vid risksituationer, mäter andning, 
puls för avancerad fjärrtillsyn, integr larmknapp. För anv inom VoB, eller som trygghetskamera alt centraliserad monitoreringscentral. Färdiga lösningar finns.

x
5

Egenhygien
Mycket tid går åt till hygienaktiviteter, samtidigt som brukare kan bemäktigas att klara basala behov själv. Japansk toalett ‐ 20% av de boende kan nyttja. Totalt 2‐3 
tim/ per personal / dag. Färdiga lösningar finns. 2
Personalplaneringsfunktion
Enklare och effektivare personalplanerings‐ och hanteringssystem. Kan inkludera halv‐automatiska funktioner som t.ex. vikariehantering i fördefinierade 
kompetenskategorier, m.m. Mycket tid och energi går åt till detta i verksamheterna. 0,5tim/dag o personal. 8h/d för enhetschefer, 50 enheter. Många färdiga 
lösningar finns. 1
Effektiv kalender‐ och mötesplaneringsfunktion
Enklare och effektivare kalender‐ och möteshantering för att få ihop flerpartsmöten (Outlook??). SIP, teamträff, husmöte etc tar mycket onödig tid i anspråk: ca 30 
min/dag/pers för ca 100 pers i org + kvalitetsbrister.

Högt 
framröstad

Effektiv Hitta / Kontakt‐funktion
Mobilapp för enklare att få tag på folk tvärs över kommun och region och olika professioner – för både personal, brukare och anhöriga. Hitta rätt personer och 
kompetenser inom och utom kommunens organisation kan ta mycket tid. Vissa färdiga lösningar finns.

x Högt 
framröstad

Mobilen som arbetsverktyg.
Möjliggörare för effektivare, mer kvalitetssäkrande arbetssätt. En per roll / antal vårdpersonal i ett skift (ej en per anställd), ber 600kr/mån i kostn.

Högt 
framröstad

Video/Distansvård
Läkare / SSK / Konsultation via video i padda/mobil. Färdiga lösningar finns. x

(*WS2 per kat. WS4 per Verksamh resp Individ)



Bruttolista på funktioner - Individperspektivet
samt sammanfattad beskrivning, förslag från WS med VOB-verksamheter

Föreslagna funktioner Berör sjukvård

Röstning
(WS2 per kat. WS4 
per Verksamh resp

Individ)
Hotell‐TV‐funktion
För ökad livskvalitet, mindre ensamhet, skulle kunna vara lugnande med rätt funktioner, samt skulle kunna avlasta 
personalen med rätt funktioner. Se sin plan, provsvar Telefoni/Kommunikation / video. Lätthanterlig, anhöriga, vård 
o sjukvård TV / Musik, Radio Vem jobbar idag? Aktiviteter idag Levnadsberättelsen / Vem är jag? Virtuella besök. 
Vissa lösningar finns.

X

11
Egenhygien
Mycket tid går åt till hygienaktiviteter, samtidigt som brukare kan bemäktigas att klara basala behov själv. Japansk 
toalett eller duschrobot/aut. duschkabin. ‐Japansk toalett (kostnad 20‐40kKr): 2‐3tim / personal per dag per dag, blir 
upplåst under tiden. (‐Duschrobot / automatisk duschkabin tot 4tim /dag för ett boende.) 7
Reminesens‐ delaktighet‐ och virtuella besöks‐funktion
För ökad livskvalitet, potentiellt lugnande, reminesens, rundvandringar i hembygd, live‐besök på distans (t.ex. 
gudstjänster, julmiddag med släkten). Virtuella museum‐besök, rundvandringar i kända städer och sevärdheter. 6
Robotdjur
Sällskap, potentiellt lugnande och avlastande. Ej nödvändigtvis som terapeutiska hjälpmedel – utan förenklat i 
kategorin leksaker/sällskapsartiklar. 1
Fuktsensorfunktion
Blöjbyten, svårt pricka rätt tillfälle för byte, blir ibland för ofta/för sällan. Bäst byta när det skett både för verksamhet
och brukare. Färdiga lösningar finns. Högt framröstad



Prioriterade utmaningar utan funktionsbeskrivning:
Organisation, Ledning o Styrning och HR

• Trötthet hos personalgrupper med ständiga kast och införande av många saker på en gång. Svårt 
att hinna med förändringshjulet. 8p

• Fokus på att digitalisera befintliga processer istället för att lyfta blicken och ifrågasätta om man 
istället kan göra något annorlunda. 6p

• Komplicerade processer för ekonomiskt utbyte mellan region och kommun kan hämma fortsatta 
informationsutbyten/ekonomi. 4p

• Man lägger för mycket fokus och energi på att pröva lösningar gentemot regelverk istället för att 
"våga prova" Man ser problem istället för möjligheter. 3p 

• Olika tillämpningar av rutiner vid olika verksamheter (trots att övergripande policydokument ser lika 
ut). 3p

• Kultur - våga lita / tillåtas lita på på tekniken / processerna och inte tänka både hängslen och 
svångrem på allt. 2p

• Kompetensen hos omvårdnadspersonalen, saknar sjukvårdsutbildning ink digital kompetens. 6p



Prioriterade utmaningar utan funktionsbeskrivning: Övrigt

• Investeringar hindras av kortsiktigt tänk och inte return of investment. ROI. 10p
• Ekonomi hos verksamheten, dagens dåliga ekonomiska förutsättningar. 4p 
• Ekonomi i alla fall där en investering skall göras måste man (hämta hem det även 

ekonomiskt) vad som kan vara bra ifrån ett verksamhetsperspektiv är inte alltid 
prioriterat. 3p

• Ekonomi hos företagen (rent krasst vad finns det för Business Case i de olika 
behoven). Det fnns ingen Innovationsfond, avsaknad av öppna APIer mm. 3p 



Länkar:
Kommunikationstjänst: 
https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/saker‐digital‐kommunikation‐genomforde‐pilottester/

Trygghetsskapande teknik i linje med monitorering o larm:
https://www.sklkommentus.se/upphandling‐och‐ramavtal/vara‐ramavtal‐och‐upphandlingar/planerade‐och‐pagaende‐
upphandlingar/trygghetsskapande‐teknik‐2018/


