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Sammanfattning: Detta arbete behandlar ämnet E-hälsa. Dess framtida funktion i 

hemmet, och dess assistans i brukarens dagliga liv.  Med en fokus på hur vården kan 

förbättras genom att öka känslan av trygghet och effektivisera hjälpmedlen, som kan 

komma att finnas i brukares hem. Arbetet tar upp olika IT baserade typer av hjälpmedel 

som redan finns på visa ställen i vården t.ex. Nattfrid en tillsyns kamera med anslutnings 

dekterande lampa, och söker en kompletterande cykel utav enheterna.  Arbetet finner sin 

grund i regeringskansliets projekt långsiktig efterfrågan på välfärdstjänst, ett projekt 

som utvecklats för att genomlysa vårdaperaturens skick  Samt söker perspektivet och 

eventuellt möjligheten att applicera resultaten i Laholms kommuns äldreomsorg  

 

Syfte: I Laholms kommun utreder man för tillfället olika lösningar och möjligheter som 

finns inom vården. För att kunna se vilket skick den är i, samt vad som går att 

effektivisera och förbättra för dem i vården som behöver extra hjälp i hemmet.  

Detta arbetet är en komplettering till den pågående utredningen, för att kunna framhäva 

IT´s avsaknad och eventuella framtida möjligheter inom vården i Laholms kommun. 
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❖ 1.0 Introduktion 

➢ 1.1 E-hälsa 

Enligt SKL ,Sveriges kommuner och landsting, definieras E-hälsa som: “E-hälsa ett 

samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt 

information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare,personal och beslutsfattare 

Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. ” 1

Detta arbetet kommer att fokusera på It baserade hjälpmedel för brukare som  bor kvar i 

det egna hemmet. Det är viktigt att individen ska kunna bo kvar i tryggeten av sitt hem, 

utan att behöva förlora trygghet  i sin vård eller sin integritet. Vilket idag löses med 

hjälp av tillsyner i hemmet samt trygghetslarm. Teknologin inom vården är bristfällig då 

det tar lång tid att upptäcka om en brukare har trillat under nattetid och glömt larmet. 

Brukarens integritet sjunker till en oerhört låg nivå, när vårdare kan komma in i deras 

hem när som helst på natten utan att ens knacka.  Trots det måste brukaren bli tillkollad 

nattetid, en distanslösning på tillsynen hade varit en mycket bättre lösning.  Något som 

kommer kräva trygga anslutningar, för att bibehålla brukarens trygghet och integritet.  

E-hälsans betydelse är något som varierar stort mellan It personal och vårdpersonal , men 

även inom dessa personal grupperna. 

 

 

❖ 2.0 Frågeställning 

 

➢ Hur ser teknologin ut i vården och hur kan den förbättras? 

➢ Hur görs teknologin säker? 

➢ Hur bevaras brukarens integritet? 

 

 

1 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/esamhallet/kommunalehalsa 
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❖ 3.0 Bakgrund  

Förr så bodde de äldre hemma i vad som kan kallas generationsboende. Då de äldre togs 

hand om och vårdades av sina barn i hemmet. De som inte hade anhöriga blev placerade 

på fattighuset. Allt efter som samhället har utvecklats har även den äldres 

förutsättningar förändrats. Förr bodde de äldre som var friska på ålderdomshemmen, 

medans de sjuka bodde på långvården, som avvecklades under 90 talet .  2

I dagsläget bor dem äldre med vårdbehov på boenden med särskild service som är 

anpassat för sjuka, även känt som ålderdomshem eller hemma med hemtjänst, 

trygghetslarm, eventuellt hjälp och eller natttillsyn .  3

 

I början av 2000 talet beslutade regeringen att starta ett projekt vid namn LEV, 

 långsiktig efterfrågan på välfärdstjänst.  

LEV projektet har resulterat i förståelsen att det finns ett behov av att effektivisera och 

utveckla “vården” på ett sådant sätt att det kan hjälpa oss möta morgondagens behov. 

Livslängden ökar, andelen äldre blir större, de äldre blir friskare. 

Detta leder till ett  behov att genomlysa hela vårdapparaten och se vad vi kan göra,  

det är här E-hälsan kommer in som en liten borttappad pusselbit i  vårdapparaten.  

Effektivisering innebär inte bara neddragningar utan det handlar om att göra rätt saker i 

förhållande till de lagar och regler som gäller på arbetsplatsen. Vi behöver inte 

förminska det vi har utan vi behöver förbättra och utöka det. För att kunna uppnå det som 

är säkert och tryggt för brukaren.  

 

“ Behoven av ökad äldreomsorg kan innebära ökade kostnader på 70 procent, fram till 2050. Inom 

äldreomsorgen kommer personalbehovet att öka med 50 procent. Med produktivitets ökningar 

inom sjukvården på 0,6–0,7 procent per år kan de ökade behoven tillgodoses utan att vården och 

omsorgens andel av BNP blir större.” 

2 http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngv%C3%A5rdsmedicin 
3 http://www.gotland.se/41744 
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 I rapporten som tagits fram igenom  projektet Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster, 

Lev, dras slutsatsen att det är möjligt att med olika åtgärder möta de ökande vård- och 

omsorgsbehoven om 10–15 år.  4

I Halmstads kommun 2020 kommer 50% av de kommunal anställda gå i pension. vilket 

leder till att ca 2035 kommer behovet av effektiv hög presterade vård öka markant i 

Region Halland.  5

Det har utvecklat speciella hem för dem äldre,  särskilda träningsredskap och hjälpmedel 

allt från dosetter till rullatorer har tillverkats för att förbättra vården. Inte för att ersätta 

familjerna eller vården men för att utveckla vården, förenkla den, hjälpa den att sträva 

framåt.   6

IT har också förändrat vården på många sätt digitalisering av patientjournaler har ökat 

säkerheten för patienter både i journal tillföringen , men även tillgången av journalerna 7

från olika sjukhus vid allergier mot mediciner, sjukdomshistorik, bedömningar från 

tidigare läkare och besök samt vilken blodgrupp individen tillhör vid en blodtransfusion. 

Samt kontakt med andra läkare för assistans  vid remisser och vid diagnos ställning. I dag 

sänds röntgenbilder digitalt till kirurgi läkare, som kan befinna sig var som helst på 

jordklotet.  8

 

I dagsläget har vården utvecklats med larm i hemmet, bokningar och av-bokningar utav 

läkarbesök, konsultation av läkare. Det går även att beställa hem receptbelagd medicin, 

vilket förenklar brukarens tillvaro.   9

Det ständiga arbetet för att utveckla vården och göra den säkrare och tryggare för 

brukaren, samt att underlätta och förbättra arbetet för dem som arbetar inom vården och 

ge möjlighet till att öppna upp fler arbeten i vården för skötslen samt användningen av 

utrustningen.  

4  http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/89/29/03b3e794.pdf 
5 http://www.vardmaklarna.se/?a=263 
6 http://www.1177.se/Halland/Reglerochrattigheter/Hjalpmedelfordetdagligalivet/ 
7 http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:3056/FULLTEXT02.pdf 
8 http://swoba.hhs.se/hastba/papers/hastba2005_006.pdf 
9 http://www.1177.se/Halland/Om1177/Etjanster/ 
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Dock så i dagsläget har utvecklingen av it-baserade hjälpmedel inom äldreomsorgen 

blivit efter satt. De it baserade hjälpmedel som har utvecklats och producerats, har 

utvecklats åt olika håll vilket i längden har hämmat både utvecklingen och produktions 

behovet för enheterna.   

Det är vanligt bland äldre och dementa brukare att förvirringen blir för stor om de 

tvingas flytta hemifrån och påverkan på dem är så stor att deras livskvalitet och hälsa 

påverkas.   10

 

 

❖ 4.0 Metod 

Arbetsmetoden som använts, är genomgång av ett stort antal rapporter samt video 

presentationer, om hur olika försök har utfallit i olika grupper. Grupperna från flera olika 

it lösningar, har varit olika personalgrupper, brukare, anhöriga, anhörigvårdare, it 

enheter. Samt genomgångar utav flera olika lösningar t.ex. nattfrid, ACTION, giraffen, 

vega etc. En negativ faktor med denna metoden är att intervjuerna i rapporterna är 

begränsade till dem frågorna som är ställda, vilket kan gör arbetet ledande mot tidigare 

resultat. Samt att det kan vara svårt att få svar på viktiga frågor specificerat för detta 

arbetet. Samt att arbetet kan gå miste om vital information, när det inte blir någon 

intervju med dem som utvecklat enheterna eller dem som arbetar med dem i sitt dagliga 

arbete.  

 

❖ 5.0 Resultat 

➢ 5.1 Översikt av centralt material  

Hjälpmedelsinstitutet ,ACTION Anhörigstöd i glesbygd,  2010  

Hjälpmedelsinstitutet, Att införa e-hemtjänst – erfarenheter från Västerås stad 2012 

Hjälpmedelsinstitutet, Nattfrid? Om tillsyn på natten  för äldre personer  med hemtjänst 

2012 

10 http://www.demensforbundet.se/se/om_demens/demenssjukdomar 
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Vivotek, ip surveillance handbook. 

Kommunfullmäktige Borås ACTION, ett IT-baserat stöd i vård och omsorg 2004 

Sveriges Kommuner och Landsting,Trygghetslarm KOMMUNAL eHÄLSA 2013 

Sveriges Kommuner och Landsting, Val av Kommunikationslösning 2013 

Järfälla kommun, ACTION - IT-baserat stöd till anhöriga i hemmet. 2008 

Hjälpmedelsinstitutet, Utvärdering av ACTION Anhörigstöd i glesbygd 2010 

Järfälla kommun, Utvärdering av ACTION - IT-baserat stöd till anhöriga i hemmet. 2008 

 

Hälsa handlar inte bara om fysisktvälmående utan också det psykiska. I det psykiska 

välmåendet ingår socialt umgänge, känslan att vara delaktig, möjligheten att 

kommunicera och friheten att delta på sina egna villkor. En så enkel sak som att kunna ha 

kontakt med omvärlden kan göra att brukaren  inte känner sig som en fånge i en 

isoleringscell.  11

Många kommuner har uppmärksammat detta problem och hittat en lösningen som 

fungerar. Ett system vid namn ACTION, systemet går ut på användandet av bildtelefoni 

via internet, detta görs genom att installera webbkamera och mikrofon på en dator 

tillsammans med programvaran för ACTION. Dess programvara består av en sluten grupp 

av användare som nyttjar systemet. Med sluten grupp menas att det bara är godkända 

användare som kan använda sig utav systemet för att kontakta varandra. Till skillnad från 

den vanlig telefonen som både kan ringas till och ifrån av vem som helst.  Med ACTIONs 12

system får användarna även tillgång till flertalet informationsdatabaser som t.ex. 

behandlar ämnen om mat och sjukdom. Det går även att ringa och konversera med andra 

användare i samma situation. Direkt kontakt kan även tas med vårdpersonalen som kan 

nås dygnet runt för stöd och assistans. Det går även att nyttja en tilläggstjänst som gör 

att brukarens anhöriga bli inkopplade till bild telefonstjänsten. Så att möjligheten att 

11 http://psychcentral.com/lib/therelationshipbetweenmentalandphysicalhealth/0002949 
12 http://www.actioncaring.se/Videophone.aspx 
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socialisera med den egna familjen och vännerna blir möjlig trots avstånden.  Det ingår 13

även en utbildning där brukaren får lära sig att nyttja systemet till fullo även om de 

sedan tidigare saknar teknisk erfarenhet.   14 15

ACTION går även att att använda tillsammans med robotsystemet Giraffen.  16

Giraffen är en bildskärm på ett motordrivet hjulstativ där det går att acceptera och neka 

samtal, med ett enkelt knapptryck på enheten eller via den tillhörande fjärrkontrollen. 

Vidvinkels linsen tillåter uppringaren att se in i brukarens hem, medans programvaran 

tillåter uppringaren att styra giraffen med sin muspekare. Vilket gör det möjligt att 

kunna köra runt i brukarens hem för att lokalisera dem, eller bara följa med dem runt i 

hemmet under samtalet.  Giraffen möjliggör en ny typ av samliv för många äldre 

personer med sina anhöriga. Att kunna tala med varandra under det vardagliga livet som 

t.ex. matlagningen, eller att äta kvällsmaten tillsammans.  Kan vara mycket 17

hälsofrämjande och tröstrikt, att kunna umgås trots stora avstånd men även med dem 

som bor närma.   18

  

När det gäller nattkameror, är det vanligaste systemet Nattfrid.  Vid videoövervakning i 

rum som påverkar flera individer måste den personliga integriteten,  säkerheten och 

användingen av systemet tas i åtanke.  

 

Nattfrid är en kammera som placeras i synvinkel utav brukaren säng. Den låter vårdare 

ansluta sig mot den för att kontrollera så att brukaren befinner sig i sin säng och är 

säker. Vårdarna kan bara ansluta sig mot kameran under natttid oftast mellan 22-07 och 

brukaren kan se på kameran när vårdarna vakar över dem då en lampa på kameran tänds 

när någon ansluter sig mot den.  19

13 http://www.actioncaring.se/Langbo.aspx 
14 http://www.actioncaring.se/Info.aspx?info 
15 ACTION  it baserat stöd till anhöriga i hemmet  
16 https://www.yumpu.com/sv/document/view/3276347/ringanhorigamedbildtelefonalltomhjalpmedel/3 
17 http://www.hi.se/hjalpmedel/robotarsomhjalpmedel/ 
18 http://www.landstingetsormland.se/PageFiles/3196/svar_psykiskh%C3%A4lsa.pdf 
 
19 Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst.  
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Nattpatrullen sköter idag tillsyner nattetid, som är en behovsprövad insats, dessutom 

sköter nattpatrullen alla larm från de pensionärer som bor hemma, detta är inte en 

uppgift som går att planera. Någon i yttersta östra delen av kommunen larmar för att få 

hjälp att gå på toaletten, samtidigt kan någon larma i  norra delen av kommunen som har 

ramlat, dessa händelser är mycket viktiga och behöver tas om hand.  Därav kan nattfrid 20

förbättra nattpatrullens arbetsmiljö.  Samt åtgärda de fel som finns i tillsynsrutinen som 

används idag kan skapa. Dvs. vissa brukare vaknar vid tillsyn och kan inte somna om, en 

del blir rädda vilket ger en otrygghets känsla, en del känner att de får sin integritet 

trampad på. Detta ger en försämrad livskvalitet, och kan försämra deras fysiska hälsa. 

Därav kan nattfrid utgöra ett bra komplement till nattpatrullen.  

 

Problemen med dessa tillvägagångs sätt är dem som brukarna och deras anhöriga har 

pekat ut. Med nattfrid tar det längre tid att komma till brukaren från det att vårdaren 

upptäckt att dem tex trillat än om vårdaren redan är på platsen, dock kan vårdaren kolla 

brukaren mer koncist. Medans Nattpatrullen kommer direkt till platsen väcker dem 

genomsnittligen brukaren när dem öppnaren dörren, tänder lampor eller bara igenom att 

stå över dem och kontrollera deras tillstånd. Detta är något som gör det mycket svårare 

för brukaren att somna om och att få en god natt sömn vilket påverkar hela deras dag, 

deras livskvalitet och hälsa.   21

 

När nattfrid initierades fanns det en väldigt stor oro över hur brukarna skulle känna och 

må med en kamera riktad mot sin säng. Dock efter en period fann brukarna inga problem 

med kamerans närvaro. 

“Den har stört mig en period och då bokade jag av den. Jag sa att jag inte  klarar av detta nu och det var för att 

mitt tillstånd ändrade sig väldigt  mycket och jag behövde springa på den där pottan väldigt mycket och jag  

behövde byta väldigt mycket blöjor och det mitt framför kameran. Jag  sitter liksom en halv meter från kameran. 

Och då kände jag mig liksom  lite...jag skojade om det och sa att det är ju väldigt roligt att jag gör en  film för blöjor 

20 http://www.hh.se/download/18.7502f6fd13ccb4fa8cb2743/1361878303651/Slutrapport+ 
Trygg+om+nattensammanslagen+20121018.pdf 
21 Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst.  
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för gamla människor!... När jag då sa detta till min dotter,  att jag inte klarar detta för jag mår inte bra nu och jag 

känner mig stressad  för jag kan inte få ordning på mina kläder och jag kan inte se ut som folk,  ja du vet som det 

blir. Det blir ju nästan som när man skall gå ut på gatan  och så har man glömt kläderna ungefär. Så jag stressar 

upp mig ibland.  Så då sa jag att jag tror inte jag orkar det längre. Jag blir för vaken och  medveten när jag sitter 

där... Men det har gått över nu och när det gick  över talade jag om för dem att de fick skriva in mig igen, ni får 

titta på  mig på det sättet. Så jag hade ett litet uppehåll på en månad eller två. Man  måste nog gå genom sådana 

svackor och acceptera det och tänka genom  för- och nackdelar. Och för mig var det mest fördelar.”  22

Det fanns även starka funderingar över hur dem anhöriga skulle reagera på en kamera i 

brukarens sovrum.  

 

“Vi tyckte nog då i alla fall att det skulle vara jättebra om de tittade  till honom på natten. Och inte kom hem, för de 

stör bara honom och  han har svårt att somna om och då ringer han mig [mitt i natten]. (…)  För låser man upp 

dörren, då far han upp ur sängen! (...) Sen är det ju  då på nätterna om han får mer kameraövervakning och de ser 

att han  inte klarar det då får man ju tycker jag, naturligtvis göra något åt det.  För att är det så att de med den där 

kameraövervakningen inte hittar  honom någonstans då går de ju hem (till honom). För han är så orolig.  Och han 

har fått lite lugnande, och då sover han ju också bara rätt  mycket, på dagen också, för att han är så rädd att dö!  

Det hade varit mer störande om någon kommit hit och öppnat dörren  och skulle tittat flera gånger på natten. 

Annars kan man ju tycka att den  mänskliga faktorn är det viktiga, men just natten behöver man ju mer  lugn och 

ro. Därför stämmer det nu med ”nattfrid” – att det är frid på natten.  

Kan väl vara ett bra komplement. Tidssparande, livskvalitetshöjande  att inte behöva störa för att titta till brukare 

utan att de kan sova ostört. “  23

 

Ett annat viktigt aspekt är hur vårdarna mår av att arbeta i en kamera bevakad miljö. I 

början kommer det vara svårt för dem, dem kommer tvivla på sin egna kunskaper men 

alltefter hand kommer dem vänja sig vi dess närvaro. Dem kommer även få förståelse att 

filmsekvensen inte sparas, utan bara går att se på medans det sker och den gröna lampan 

blinkar.  Samt att om det är någon som ser dem så är det endast deras kollegor som är 

kvar inne på samlingspunkten.  

 

Många äldre som bor hemma har ett larm som de bär med sig i form av ett armband eller 

halsband. Dem flesta larmen utlöses via telejack, ett väldigt begränsat antal i Laholms 

22 Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst (sid 25-26 ). 
23 Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst (sid 37 ). 

11 



kommun utlöses via gsm(Global System for Mobile Communication)  nätet, dem kan 

utlösa det om något händer så anropas hjälp, problemet med dessa larm är att personen 

måste vara vid sina sinnesfulla bruk för att kunna nyttja det. Det vanliga telefonnätet 

sänder trafiken via kablar medans gsm nätet sänder trafiken trådlöst via radiomaster.  24

Dem som går via telejacket ut lösnings område är begränsat till hemmet   25

Dock finns det en nyare typ av larm som har väldigt många kompletterande funktioner 

gps via gsm nätet, larm, klocka, fastlåsning av den på arm så brukare inte kan ta av den , 

trygghetszoner, trådlös laddning, den går även att använda som en tvåvägs telefon 

systemet används i över 50 kommuner utav landets 290.   26

Trygghetszonerna fungerar på ett sådant viss att ett larm skickar ut medelande till 

utvalda kontakter när brukaren lämnar hemmet vid konstiga tider, inte kommer hem 

inom en viss tid eller lämnar det utvalda området tex gatan brukaren bor på.  27

 

Scenario: En äldre dement man brukar glömma bort vem och var han är, vilket leder till 

att han går vilse och går ut på konstiga tider medans han inte vet hur han ska ta sig 

tillbaka hem.  

En väldigt kall natt lämnar han sängen och går ut, om han är ute för länge kan det följa 

allvarliga konsekvenser pga kylan med endast nattfrid så kommer inte vårdarna upptäcka 

att han är bort förens nästa kontroll tillfälle som kan vara timmar bort och saknas han i 

sängen väntar dem 20min innan dem kontrollerar kameran igen och först efter den 

kollen kör dem ut till hans hem och kontrollerar om han är kvar i hemmet.  

Men kompletteras Nattfrid med en larmklocka med gps skulle vårdarna kunnat få ett 

medelande redan när mannen lämnade hemmet under natten och även kontrollerat mot 

klockan om han var i hemmet om dem varit osäker. Skillnaden i tiden det tar för 

personalen att upptäcka att något är fel kan vara en fråga om timmar men även en fråga 

om liv och död, det inkluderar även hur svårt det är att lokalisera en man som varit 

24 http://en.wikipedia.org/wiki/GSM 
25 http://www.vellinge.se/omsorghjalp/hjalpihemmet/trygghetslarm/?action=feedback 
26 http://www.vegalarm.se/ 
27 http://www.vegalarm.se/vega/tryggazoner20498600 
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försvunnen på okänd tid och en man som bär runt på en gps sändare. 

 

Detta scenariot visar hur viktigt det är att ha kompletterande utrustning och fortsätta 

utveckla den, ett sådant enkelt larm gör samma oerhörda skillnad när nattfrid användes 

som när nattpatrullen används.  

 

Speciellt i skogen är det väldigt svårt att hitta förvirrade brukare.  

Något som måste betänkas är att många av Laholms kommuns äldre bor utanför, 

stadskärnan i mindre byar och långt ute i skogen. Inne i samhället är det lättare att hitta 

en försvunnen äldre som irrar runt på gatorna jämfört i millånga skogar.  

Ett annat problem som uppstår med de äldre i ensligt belagda hus men även husen i 

mindre samhällen,  är att de äldre klarar inte av att sköta värmesystemet i hemmet. 28

Situationen kan också vara att brukaren inte är kapabel till att förstå att det finns ett 

behov att höja temperaturen, då kan temperaturen sjunka till ett fåtal plusgrader och 

leda till alvarliga konsekvenser för brukaren . Ett temperatur larm skulle assistera vid 

minskad mängd besök ifrån vårdarna men även i hemmen där dem äldre inte vill ha 

hemtjänst trots behov av det. Då larmet skulle larma vårdarna att brukarens hemmiljö 

förlorar sin trygghet. 

Vi måste se till faktumet att äldre har svårt för att be om hjälp, vill ha sin självständighet, 

håller hårt i sina pengar och har svårt att lita på utomstående.   29

Det är ett faktum att brukare har olika förutsättningar som till stor del beror på deras 

anhöriga och deras engagemang. Vikten av att ha involverade anhöriga är stor, men alla 

har inte inte anhöriga eller har anhöriga som väljer att inte involvera sig. Men alla 

förtjänar att få samma förutsättningar och rättigheter. 

 

 En verklig händelse en kvinna 95+ hade endast hemtjänst till att hämta tidningen, hon 

undvek att släppa in dem i huset då hon inte kände dem. En morgon kom hon inte för att 

28 http://www.laholm.se/Upload/N%C3%A4ringslivsservice/Landsbygdutveckling/Hishult/ 
Hishult%20%20LUP%2020110118.pdf 
29http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr32011/sahallersigaldrefriska.4.2b56827a
13380c5abfd8000386.html 
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ta emot tidningen vilket ledde till att hemtjänsten gick in, dem hittade henne på golvet 

där hon hade trillat och varit inkapabel till att resa sig upp. Huset  hade en inne 

temperatur på 4 grader. Det är inte humant att  vistas i  en miljö  med låg temperatur då 

brukaren kan  bli underkyld, få stela leder, eller försämrat blod flöde.  Det går att 

förebygga den typ av symptom genom ett temperatur larm.  

 

 

➢ 5.2 Säkerhet: 
 

En router låter elektroniska enheter på nätverket få tillgång till Internet.  Dem 30

använder protokoll i routern för att kryptera trafiken på nätverket för att kunna förflytta 

den säkert, ett vanligt sätt är att använda sig utav IPsec tunnlar. Identifierar samt 

godkänner och nekar informationen som skickas över nätverket, samt krypterar den. 31

Den största nackdelen med en router är att om nätverket går ner eller det blir 

strömavbrott så kommer routern och de inkopplade enheterna inte kunna anslutas mot 

Internet. vilket kan lösas med mobilt bredband vid nätverks haveri, och vid ett 

strömavbrott hjälper ett elaggregat.  

 

Att etablera en nätverkspolicy blir en nödvändig del i tryggheten för brukarna, det 

måste vara obligatoriskt för vårdare att skriva under nätverks policyn och den måste 

lagras fysiskt och digitalt med underskrift. Som säkerhet för att kunna undvika 

uppkommande konflikter vid eventuella regelbrott.  

En nätverkspolicy är en serier med regler som måste följas på nätverket tex vid delade 

servers brukar nätverksadministratören sätta upp regler om de olika materielen som 

förvaras där.   32

 

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Router_(computing) 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Network_security_policy 
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➢ 5.3 SNMP 

Simple network management protocol är ett protokoll som låter en fjärr övervaka ens 

nätverk. Protokollet kombinerat med rätt applikation kan ge nätverksadministratören 

konsisa uppdateringar om nätverkets tillvaro t.ex. om ett nytt nätverk dyker upp i 

närheten, om en enhet går sönder skickas direkt ett medelande om vilken enhet det 

gäller och var den finns.  

Det går även att koppla upp en sådan applikation mot en bildskärm, som ger en överblick 

av nätverket som en karta över enheterna. Där det går att zomma in på de olika delar tex 

olika brukares hem och se dem olika enheterna i den byggnaden och deras status, samt 

kommunicera med enheterna. 

Detta gör det möjligt att se på kontrollskärmen så fort en brukares larmknapp gått 

sönder, men det går även ut som mejl samt sms till jourhavande nätverkstekniker.  33

Jämfört med i dagsläget då det arbetas på att skapa tid att kontrollera larmen varje 

månad. 

 Detta kan förhindrar katastrofalla händelser tex en äldre brukares larm har gått sönder 

det kan gå flera veckor utan att något händer. Men en dag halkar brukaren och bryter 

höftleden, då larmet inte fungerar kommer ingen hjälp. Brukaren blir uttorkad och 

förvirrad, några dagar senare hittas personen av sina anhöriga. 10 dagar senare avlider 

personen på sjukhuset. Något som kunde ha förhindrats om larmet var övervakat, då den 

defekta enheten skulle varit utbytt sedan länge.  

Det går att diskutera väntetider och personal brist angående hur fort larmet skulle ha 

blivit utbytt trotts denna kunskap, diskussionen är dock oväsentlig i detta fallet då något 

som är livshotande kommer ges högsta prioritet.  

  

När det kommer till e-hälsa i hemmet är det viktigt med trygghet, hälsa och säkerhet. 

Tillgång till utrustning som hjälper brukaren i hemmet är självklart viktigt men att den 

fungerar och är tillförlitlig är det absolut viktigaste. Att kunna kontrollera och konsist 

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol 
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övervaka systemen,  skapar även ett behov av interaktion mellan de olika 

utrustningstyperna. För att minska arbetsbördan, minska kostnaderna, säkra systemens 

funktion samt brukarens trygghet vore det idealt om systemen vore Internet baserat.  Då 

all utrustning skulle gå att övervakas på distans,  och IT är ett  tryggt och 

framåtsträvande verktyg. Vilket skulle göra det möjligt att kontrollera utrustningen och 

övervaka den på distans, genom att har en koncis kontakt med enheten. Om enheten är 

aktiv informerar  den nätverksadministratören och om enheten inte är det dyker det upp 

ett felmeddelande att enheten inte fungerar korrekt. Detta gör att fel upptäcks snabbare 

och ökar därmed tryggheten samt säkerheten med systemet. Då tillsyner hos de äldre 

kan göras via distans kommer det minska drivmedels kostnaderna och även 

miljöpåverkan. De minskade färdsträckorna ger även vårdpersonalen mer tid vilket 

minskar stressen i deras arbete.  

 

All vårdpersonal som hanterar utrustningen måste skriva på ett avtal och genomgå en 

utbildning. Avtalet dem skriver på måste inkludera nätverkspolicyn, regler för 

användandet av utrustningen och informationen dem får tillträde till.  

Om dem inte har skrivit under eller blivit godkända i utbildningen är det vitalt att dem 

inte får arbeta med patienterna eller systemen, för att bevara brukarens integritet och 

säkerhet. Då all information som kan fås ur systemen gällande brukarna klassificeras som 

känsliga personuppgifter, medans informationen gällande systemet i sig är 

sekretessbelagt för att skydda brukarna igenom ett säkert system.  

 

❖ 6.0 Diskussion  

Det största problem som kan uppstå i dessa typerna av lösningar är mångas rädsla för 

tekniken och dess ökande del i våra liv. Rädslan av att man ska ersätta den mänskliga 

kontakten med en “robot”. Ytterligare problem kan uppstå om inte tekniken innehåller 

ett systematiskt kvalitetsarbete. Bäst är om alla berörda enheter läggs in i samma 

systematiska kvalitetsarbete. Till motsattsen av de  bakåtsträvande tekniska 

16 



kunskaperna som finns i dagens samhälle, då det i gemene mans hem finns bristande 

kunskaper av hanteringen gällande tekniken och teknisk utrustning. Medans tekniken 

konsist växer och strävar framåt.  

Men detta går att motarbetas igenom att utbilda både brukare, vårdare, anhörigvårdare 

samt alla tekniker som kommer assistera eller reparera systemet.  Dem anhöriga som 

deltagit i Hjälpmedelsinstitutets utvärdering av Nattfrid, anser att systemet är 

betryggande och tillför mycket harmoni både för dem själva men även för brukaren. 

Brukaren får sova genom natten och kan återhämta sig ifrån dagen mycket bättre efter en 

god natt sömn samtidigt som dem få den välbehövda tillsynen, som minskar de anhörigas 

oro över brukarnas välbefinnande  

Något som måste betänkas är att planeringen och installationen av  dessa enheter kräver 

it kompetens, för att bibehålla säkerheten i systemet och brukarens integritet. Om inte 

den nödvändiga kompetensen är närvarande vid upprättningen av systemet kan man få 

stor säkerhets brister, vilket också skulle beröva tystnadsplikten av brukarnas  känsliga 

personuppgifter.  

  

  

 

❖ 7.0 Slutsats 

 

Ett ultimat scenario är när de ovannämnda system tillsammans kan ingå i ett 

synkroniserat nätverk av enheter. Där all enheterna kompletterar varandra och skapar en 

trygg och säker hemma miljö för brukaren, samtidigt som det skapar en bra och 

professionell arbetsmiljö för vårdarna. I samma drag lindras anhörigas ängslan och 

släpper in dem i brukarens dagliga liv utan att riskera brukarens integritet. 

 

➢ 7.1 Hur ser teknologin ut i vården och hur kan den förbättras? 

I dagsläget har den utvecklats mycket längre än den verkar, då teknologins utveckling 
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har delats upp i olika grupper med helt olika typer av fokus. Vilket gör att den inte 

används till den grad som den skulle kunna, och har förblivit relativt oupptäckt under 

utvecklingen av vården. Men genom att föra teknologin tillsammans och låta de olika 

enheterna komplettera varandra, kan utvecklingen föras flera år framåt på mycket kort 

tid.  

Den kan förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar inom vården, öppna upp mer tid i 

deras schema vilket leder till större möjlighet att ta hand om ännu fler äldre. Inom det 

närmsta deceniumet blir det allt fler äldre som kommer att behöva vård. Samtidigt som 

vårdarna får mer tid, minskar även stressen i deras jobb vilket förbättrar arbetsmiljön 

och tillvaron. Något som i slutändan kan leda till ett utökat behov av anställda inom 

äldreomsorgen.  

Medans brukaren kan få en mycket tryggare tillvaro i livet, och en förlängd och 

hälsofrämjande livstid.  

 

 

➢ 7.2 Hur görs teknologin säker? 

Alla systemen kommer att gå igenom Routern som skyddas med brandväggar , 

nätverksprotokoll med krypteringar. System skyddas även mot brukarna igenom att 

utbilda dem, tilldela dem handledare och ha uppföljnings kurser. När det gäller vårdarna 

behöver de genomgå utbildningar samt deras undertecknade att följa både avtal och 

nätverkspolicyn. Genom att övervaka systemet förebygger man eventuella 

disfunktionella enheter. Samtidigt förbereds systemet även med backupsystem  som 

elaggregat och mobilt bredband.  

 

➢ 7.3 Hur bevaras brukarens integritet? 

Brukarna får välja om it baserade hjälpmedel ska användas i deras hem, de får information 

hur det fungerar. Samt vad andra brukare har ansett vara fördelaktigt och nackdelarna 
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med dem it baserat hjälpmedlen. Många sover lugnare och känner sig tryggare när de vet 

att ingen människa kommer in-smygandes på natten för att titta till dem. Ändå kan de 

känna sig trygga och bekväma i sitt hem då  vetskapen att om det händer något upptäcks 

det snart. Samtidigt om de är vakna vet de när de blir tilltittade, då en liten lampa lyser 

när någon är uppkopplad mot kameran. Brukaren bestämmer själv vilka som kan kontakta 

dem via deras it baserade hjälpmedel. Brukaren kan bo hemma längre och kan 

upprätthålla sin integritetskänsla “Det här är mitt hem här är det mina regler som 

gäller”. Samtidigt kan dem få valet att spendera sin sista tid i livet i tryggheten och 

bekvämligheten av sitt egna hem. 
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