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FIA projektet utvecklar i samverkan med vård- och omsorgs-personal, 
äldre och leverantörer nya arbetsformer och produkter för bättre vård- 
och omsorg i hemmet.  
 

Bakgrund 

I det tidigare SARAH projektet utvecklades och ut-
värderades arbetsmetoder och teknik som gjorde det 
möjligt för äldre att få diagnos och behandling direkt i 
hemmet. Detta var möjligt genom att sjuksköterskor 
på äldreboenden och distriktssköterskor i ordinärt 
boende utrustades med portabel diagnostikutrust-
ning och mobil uppkoppling till journalsystem.  

 

Genom distanskonsultationer via video kunde läkare 
snabbt ge konsultation samt lyssna på hjärt- och 
lungljud.  

Teamsamverkan 
Det nya arbetssättet innebär även förbättrade 
möjligheter till teamsamverkan mellan hemtjänst och 
distriktssköterskor.  

 

 

 

När hemtjänsten upptäckte att äldre person behövde 
vård gick det därför snabbt och enkelt att överlämna 
ärendet till distriktssköterskan. Hemtjänsten kunde 
även bistå distriktssköterskan vid uppföljning. 

Utveckla arbetssättet 
Erfarenheterna från SARAH projektet var så goda att 
CDH, Norrbottens läns landsting och Bodens 
kommun bestämt sig för att utveckla och införa 
arbetssättet i större skala vid Björknäs vårdcentral, 
äldreboende Å-gården och Å-Center samt vid en 
hemtjänstgrupp i Boden. 

 

Verksamhetsutveckling 
En viktig del i FIA projektet är att utveckla samverkan 
mellan vård- och omsorgspersonal och de äldre. 
Behovsanalyser och fokusdiskussioner där samtliga 
berörda tillsammans utformar arbetssätt och 
verksamhetsstöd är en viktig del i projektet. 
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Nya produkter 
Ett viktigt syfte med FIA är att skapa näringslivs-
tillväxt i norra Sverige. Utifrån de nya arbets-
metodernas behov kommer därför nya produkter att 
utvecklas tillsammans med regionala företag.  

Vård- och omsorgsmarknaden  
För att de nya produkterna och tjänsterna ska 
spridas även till andra vård- och omsorgsorganisa-
tioner och företag i Sverige men även internationellt 
genomförs marknadsanalyser, affärsmodeller, 
produktpaketering och dialoger med distributörer. 

 

 

Fältprov 
De nya arbetssätten och produkterna kommer att 
provas och utvärderas i fullskaleprov under 2010-
2011.  

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet genomför 
omfattande studier för att skapa förståelse för hur de 
nya arbetssätten och produkterna upplevs av de 
äldre samt av vård- och omsorgspersonalen. De 
studerar även hur arbetssätten påverkar vård- och 
omsorgskvalitet samt vård- och omsorgsorganisa-
tionernas kostnader. Forskningsinsatser genomförs 
även med inriktning på entreprenörskap för att skapa 
förståelse för hur denna typ av nya produkter 
lämpligen bör kommersialiseras. 

Finansiering 
FIA Projektet delfinansieras genom Nutek mål-2 
programmet, Länsstyrelsen i Norrbotten samt 
medverkande organisationer och företag. 
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