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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

Sammanfattning 
Arbetet inom äldrevård och omsorg måste effektiviseras för att möta morgondagens behov. 
Det framtida rekryteringsproblemet behöver också lösas och vårdyrket måste bli mer 
attraktivt, t ex genom att följa med i den tekniska utvecklingen. 
 
En e-postbaserad enkät skickades ut till 13 svenska kommuner för att kunna sammanställa en 
aktuell lägesrapport över vilka IT-stöd som idag förekommer inom kommunal äldrevård och 
omsorg, samt till vad stödet används, vem det är till för och vilka det är som använder 
IT-stödet. 
 
Stationär dator, mobiltelefon och digitalkamera är de IT-stöd som flest respondenter svarade 
används i verksamheten.  
 
Stationär dator används främst för att hämta och registrera vårdtagardokumentation, men även 
för att skicka e-post och för ekonomiadministration. Det finns dock ingen specifik som stödet 
kan sägas vara till för. IT-stödet används framför allt av enhetschefer, vårdpersonal och 
administrativ personal. 
 

Mobiltelefon används givetvis främst för att ringa och skicka SMS, men även för att ta emot 
larm från vårdtagare samt tillkalla hjälp. Inte heller för detta IT-stöd finns det någon specifik 
som stödet kan sägas vara till för. Stödet används främst av övrig vårdpersonal, vårdpersonal 
och enhetschefer. 
 

Digitalkamera används främst för att förstärka dokumentation genom att dokumentera 
vårdtagares sår och läkningsprocess. Stödet är i första hand till för vårdtagare och läkare för 
att dessa utförarkategorier bl a undviker läkarbesök som inte är nödvändiga, men även 
vårdpersonal då dessa kan använda digitalkamera vid rådgivning. IT-stödet används främst av 
vårdpersonal. 
 

 i



 
IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

Förord 
Denna C-uppsats är en del av examinationen för kursen Informatik med systemvetenskaplig 
inriktning C som gavs vid Örebro universitet under vårterminen 2006. 
 
 
Vi vill tacka samtliga respondenter som svarade på vår enkät. Tack även till vår handledare 
Karin Hedström för goda råd och synpunkter. Slutligen vill vi även tacka Gunilla Guldbrand 
som gav oss tillåtelse att använda hennes illustration ”äldre” som en del av vår uppsats 
framsida. 
 
 
TACK! 
Berit Cabadak och Linda M. Persson 
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Begreppslista 
administrativ de personer med endast administrativa arbetsuppgifter (t ex  
personal ekonomiassistenter). 
 
anhörigvårdare en vårdtagares anhörig som vårdar honom/henne i hemmet, oftast  
 make/maka. 
 
boende vårdtagarens bostad vilket kan vara endera det egna hemmet eller på ett  
 kommunalt äldreboende. 
 
boendemiljö vårdtagarens hemmamiljö. 
 
enhetschef den person som leder och planerar arbetet på ett äldreboende och/eller 
 inom hemtjänsten. 
 
hemtjänst  den kommunala tjänst i form av vård och omsorg som utförs hos en 
 vårdtagare som bor kvar hemma. Även kallat hemvård. 
 
IT-stöd informationstekniska hjälpmedel som kan vara allt från t ex handdatorer  
 som används av vårdpersonalen till vårdtagarens trygghetsarmband. 
 
trygghetslarm IT-stöd vilket används av vårdtagaren. Trygghetslarmet är utformat som  
 ett arm- eller halsband innehållande en knapp, som vårdtagaren bär med  
 sig och trycker på för att larma personal vid behov. Detta är ett så kallat  
 enfunktionellt trygghetslarm. Armbandet kan även vara flerfunktionellt  
 och med hjälp av sensorer kan exempelvis vårdtagarens puls och kropps- 
 temperatur mätas. 
 
utförare den person som använder sig av ett visst IT-stöd. 
 
vårdpersonal sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden. 
 
vårdtagare den person som omfattas av den kommunala äldrevård och omsorgen och  
 som därmed får vård och omsorg på äldreboende eller genom hemtjänst.  
 Även kallad exempelvis brukare eller patient. 
 
vårdtagartrygghet den trygghet som vårdtagaren och dess anhöriga känner uppfylls med  
 hjälp av diverse IT‑stöd som t ex trygghetslarm. 
 
äldreboende gruppboende, korttidsboende, servicehus, sjukhem samt ålderdomshem. 
 
äldrevård och  med detta begrepp avses kommunal socialtjänst i form av hemtjänst och  
omsorg äldreboende. Se även hemtjänst och äldreboende. 
 
övrig vårdpersonal arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnaster. 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt KK-stiftelsen (2002) så var Sveriges befolkning äldst i världen år 2002 och de 25 
närmsta åren visar prognoser på att antalet personer över 65 kommer att öka mycket snabbt. 
Mellan åren 2003 och 2030 kommer det totala antalet äldre i Sverige att öka med 48 procent 
enligt SCB:s prognos från 2004. Denna ökning av äldre personer över 65 har bidragit till att 
det nu ställs frågor om vilka resurser och behov som i framtiden kommer att ställas på 
äldrevård och omsorg (FAS, 2005). 
 
Lundaprofessor Rolf Ohlsson som har befolkningsfrågor och demografi som sitt special-
område, säger att inom de närmaste 15 åren kommer det inte att råda någon akut personalbrist 
inom äldrevård och omsorg. Däremot kommer den riktigt akuta personalbristen att komma 
mellan åren 2020 – 2030 då den äldre befolkningen kommer att vara betydligt större än den 
yngre. Detta beror på de stora kullarna som föddes under 1940- och 1980-talen. 
Mats Thorslund som är professor i äldreforskning vid Stockholms universitet, menar dock att 
det redan om tio år finns ett behov av att rekrytera runt 240 000 personer till äldrevård och 
omsorg. Thorslund menar vidare att det inte finns tillräckligt med kapacitet vid landets 
vårdgymnasier för att utbilda tillräckligt med elever och att det endast är en fjärdedel av dessa 
som stannar kvar inom vården efter något år. Dessutom menar Mats Thorslund att det inte går 
att kräva att vårdpersonalen ska arbeta fortare och mer. Den stora frågan blir då vem som i 
framtiden ska vårda de äldre (KK-stiftelsen, 2002).  
 
Helt klart är att arbetet inom äldrevård och omsorg måste effektiviseras och i vissa fall 
omstruktureras för att möta morgondagens behov. Vidare behöver det framtida rekryterings-
problemet lösas och för att göra detta måste arbetet inom vården bli mer attraktivt. Detta kan 
lösas genom att bl a höja lönerna för yrken inom äldrevård och omsorg, erbjuda bra 
utvecklingsmöjligheter samt införa diverse IT-stöd som underlättar arbetet 
(KK-stiftelsen, 2002). 
 
För att locka yngre personer till vårdyrket behöver äldreomsorgen följa med i den tekniska 
utvecklingen. Genom att IT-stöd inom äldrevård och omsorg utvecklas så höjs också 
vårdyrkets status, vilket i förlängningen kan underlätta rekryteringen av kvalificerad 
personal (Sternberg, 2004).  
 
På många håll pågår utveckling av IT-stöd för vården bl a inom kommun och landstings-
världen och via den gemensamma samarbetsorganisationen Carelink, men även inom 
forskning. Denna utveckling sker bl a genom utredningar och diverse projekt. Inom 
hemtjänsten har administrationen sedan länge varit datoriserad, men kommunerna ligger nu i 
startgroparna för att införa olika former av datorstöd för det dagliga vård- och omsorgsarbetet 
(Utbult, 2004).  
 
I en enkät som Carelink genomförde år 2002 så svarade hela 73 procent av de tillfrågade 
kommunerna att de hade ett mycket stort behov av IT-stöd inom äldrevård och omsorg. Bl a 
fanns behov av IT-stöd för dokumentation, informationsutbyte med andra vårdgivare samt 
samverkan med apotek och andra aktörer när det gäller utväxling av läkemedelsinformation. 
Ett ytterligare behov var mobila IT-stöd för att kunna kommunicera och få tillgång till 
information vid hembesök hos vårdtagare (Carelink, 2002). 
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Det finns också stora möjligheter att med hjälp av IT-stöd förbättra människors villkor i deras 
vardag för både vårdtagare och vårdpersonal. Bl a görs det satsningar för att vårdtagare ska 
kunna bo kvar i sitt hem och vårdas av en anhörig eller få hjälp av vårdpersonal inom 
äldrevård och omsorg. Detta ska kunna ske med bibehållen vårdkvalité. Med hjälp av diverse 
IT-stöd som t ex bildtelefon eller en stationär dator med Internetuppkoppling kan vård i 
vårdtagarens hem bli möjlig. Via IT-stöden kan en vårdtagare, dennes anhöriga eller 
vårdpersonal komma i kontakt med och konsultera exempelvis en distriktssköterska när de 
behöver råd och hjälp i någon vårdfråga (Utbult, 2004). 
 

1.2. Ämnesområde 
Vi har i denna uppsats valt att se närmare på vilka IT-stöd som förekommer inom kommunal 
äldrevård och omsorg. Med kommunal äldrevård och omsorg menar vi det som 
Nationalencyklopedin (2006) benämner som äldreomsorg, dvs.  

”den del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller 
annan service till äldre personer.”  

 
Med förekommande IT-stöd avser vi de IT-stöd som finns och som används i det dagliga 
arbetet på dels olika kommunala äldreboenden (såsom gruppboende, korttidsboende, service-
hus, sjukhem samt ålderdomshem) och dels inom den kommunala hemtjänsten.  
 
Även inom äldrevård och omsorg har utvecklingen av IT-stöd påverkat både vårdpersonalens 
arbetsrutiner och vårdtagarens boendemiljö. IT-stöd inom äldrevård och omsorgen är således 
ingen ny företeelse utan har funnits under en tid.  
 
Men hur har utvecklingen av IT-stöd skett inom detta område? Har den endast inneburit 
förbättrade och effektivare arbetsförhållanden för vårdpersonal, eller har utvecklingen även 
medfört en ökad trygghet för vårdtagaren och dennes anhöriga? Har utvecklingen av IT-stöd 
vidare lett till att beslutsfattare har fått bättre underlag för att fatta beslut? Hur ser 
användandet av IT-stödet ut inom äldrevård och omsorgen idag och vilket är egentligen dess 
huvudsyfte? 
 

1.3. Frågeställning 
Vi ämnar således i och med vår uppsats söka svar på följande frågor: 

• Vilka IT-stöd finns det idag inom äldrevård och omsorg? 
• Till vad används IT-stöd inom äldrevård och omsorg; till exempelvis vårdtagar-

dokumentation eller faktureringsunderlag? 
• Vem är IT-stödet till för; administrativ personal, enhetschefen, vårdpersonalen, övrig 

vårdpersonal eller vårdtagaren?  
• Vilka är det som använder IT-stödet? 
• Finns det önskemål om ytterligare IT-stöd (både befintliga eller framtida)? 
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1.4. Analys av frågeställning 
I dagsläget saknas det en aktuell lägesrapport över IT-stödsanvändningen inom äldrevård och 
omsorg. Vi vill därför i och med denna uppsats bidra med en översikt om vad IT-stöd används 
till inom äldrevård och omsorg.  
 
Används IT-stödet för att effektivisera arbetet och underlätta administrationen inom äldrevård 
och omsorg, genom att införa stöd för att exempelvis underlätta fakturering? Används t ex en 
handdator för att registrera den tid som vårdpersonal tillbringar hos en vårdtagare och 
används samma handdator kanske även för att kunna föra vårdtagardokumentation ute på 
fältet? Är IT-stödet till för att ge ökad vårdtagartrygghet i och med t ex användning av ett 
flerfunktionellt trygghetsarmband? Eller används IT-stöden kanske till både och då det 
innebär effektivare arbetsrutiner för vårdpersonalen, men även en ökad trygghet för 
vårdtagaren, detta då informationen om denne är aktuell. Eller är IT-stödets huvudsakliga 
användningsområde endast att kunna sammanställa statistik åt en högre instans? 
 
Med frågan om vilka som använder IT-stödet ämnar vi ta reda på om IT-stödet endast 
används av administrativ personal, enhetschef, vårdpersonal eller övrig vårdpersonal inom 
äldrevård och omsorg. För även om ett visst IT-stöd är tänkt att användas av t ex enhetschefen 
så utesluter det kanske inte att stödet även används av vårdpersonal. Kanske är det till och 
med så att IT-stödet även kan används av vårdtagare och deras anhöriga.  
 
Vidare vill vi skapa oss en uppfattning om vem IT-stödet främst är till för. Dvs. är det den 
administrativa personalen, enhetschefen, vårdpersonalen och den övriga vårdpersonalen inom 
äldrevård och omsorg som använder sig av IT-stödet för att effektivisera arbetsuppgifterna, 
eller är stödet främst till för att öka vårdtagarens säkerhet och livskvalité?  
 
Avslutningsvis vill vi även fånga upp vilka IT-stöd som används inom äldrevård och 
omsorgen idag samt vilka ytterligare stöd som eventuellt efterfrågas av personal och 
vårdtagare.  
 

1.5. Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till den kommunala vård och omsorgen på äldreboenden samt 
hemtjänst hos vårdtagare i eget boende. Detta eftersom sökandet efter kontaktadress till 
enhetschefer underlättas genom att dessa (i de flesta fall) återfinnas på respektive kommuns 
hemsida. Vi kommer inte att undersöka hur det ser ut inom hemtjänst och på äldreboenden i 
den privata sektorn. Anledningen till detta är att vi tror att det är svårare att finna t ex privata 
äldreboenden jämfört med de kommunala dito. 
 
Vi har vidare valt att avgränsa oss till dem som direkt arbetar mot vårdtagaren samt den 
administrativa personal som återfinns på boenden. Detta eftersom vi ser dessa som direkta 
användare av IT-stöd. 
 
Vi avser inte att beröra vare sig juridiska eller etiska aspekter som kan uppstå i samband med 
användandet av IT-stöd inom äldrevården, såsom t ex sekretessfrågor. Inte heller kommer vi 
att beröra eventuella ekonomiska effekter som användningen av IT-stöd kan medföra. Vi 
ämnar likaså inte studera mjukvara eller den tekniska användningen av de inom äldrevård och 
omsorg förekommande IT-stöden. Vi är dock medvetna om att de flesta IT-stöd i sig inte är 
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användbara utan mjukvara, men vi anser att uppgiften skulle bli oss övermäktig då vi måste 
sätta oss in i ytterligare litteratur. Därför har vi valt att göra denna avgränsning. 
 
Vi har slutligen valt att avgränsa oss från indirekta användare av IT-stöd såsom t ex politiker 
och beslutsfattare, detta eftersom vi är mest intresserade av de direkta användarna av 
IT-stödet samt att det kan vara svårt att inhämta information från dessa. 
 

1.6. Intressenter 
De tänkbara intressenter som vi identifierat för vår C-uppsats är följande: 
Vårdtagare och anhöriga: för att se vilka olika IT-stöd som finns och som skulle kunna 
förbättra vårdtagarens boendemiljö, kontakt med sjukvården samt livskvalitet. 
 
Enhetschefer och vårdpersonal: för att få en insikt i utbudet av IT-stöd för att på så sätt kunna 
vara med och påverka införandet av nya IT-stöd vilka förbättrar och effektiviserar arbets-
uppgifterna. 
 
Kommuner: för att se hur andra kommuner har löst behovet av IT-stöd inom äldrevård och 
omsorg genom att se vilka IT-stöd som finns och som används av andra svenska kommuner 
och hur dessa IT-stöd har förbättrat och effektiviserat äldrevård och omsorg. 
 
IT-stödsutvecklande och tillverkande företag: för att få en uppfattning om vilka IT-stöd som 
efterfrågas av kommunerna via enhetschefer, vårdpersonal och vårdtagare. 
 
Forskare inom området IT-stöd i äldrevård och omsorg: för att få en lägesrapport över till 
vad, för vem samt av vilka IT-stöd används inom äldrevård och omsorg idag. 
 
Hälso- och sjukvårdsstuderande vid universitet och högskolor samt övriga skolor med 
vårdinriktning: för att få en inblick i vilka hjälpmedel i form av IT-stöd som finns inom 
äldrevård och omsorg och som de i deras troligtvis kommande yrke kan komma att använda 
sig av. 
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2. Syfte 
Syftet med vår uppsats är att ge en aktuell lägesrapport genom att beskriva de IT-stöd som 
förekommer inom svensk kommunal äldrevård och omsorg idag samt till vad, för vem och av 
vilka som stöden används.   
 
Vi kommer även att beskriva eventuella önskemål om framtida IT-stöd. Detta då det kan ligga 
i våra intressenters intresse. 
 

2.1. Vårt kunskapsbidrag samt koppling till befintlig kunskap 
Det har tidigare gjorts liknade undersökningar inom området för användning av IT-stöd inom 
äldrevård och omsorg, t ex Utbults rapport från 2004 ”Vård nära dig – Hemsjukvård med stöd 
av IT ”, Kemléns från 2002 ”IT i primärkommunal vård och omsorg – nu och i framtiden” och 
Hedströms avhandling från 2004 ”Spår av datoriseringens värden – Effekter av IT i 
äldreomsorg”. Dock har vi inte kunnat finna någon undersökning av hur IT-stöds-
användningen faktiskt ser ut inom äldrevård och omsorg idag. De olika projekt som 
ovannämnda undersökningar tar upp har mer fokus på hur olika IT-stöd testats och 
utvärderats. Vårt kunskapsbidrag kommer således att vara att tillhandahålla en aktuell 
överblick av IT-stödsanvändningen i ett antal svenska kommuner. Vidare tar dessa nämnda 
undersökningar inte riktigt upp vem IT-stödet är till för dvs. vilka som egentligen utgör 
IT-stödets målgrupp detta är något som vi också kommer att kunna bidra med information 
om. 
 
Vi kommer med utgångspunkt i enkätresultatet att kunna redogöra för vad IT-stödet i 
äldrevård och omsorg används till, vem stödet är till för samt vilka det är som använder 
stödet. 
 
Då vi i vår uppsats bl a undersöker vilka IT-stöd som förekommer inom kommunal äldrevård 
och omsorg idag, så skulle uppsatsen kunna ligga till grund för vidare forskning av 
exempelvis vilka önskade och oönskade effekter införandet av diverse IT-stöd har inneburit 
för äldrevård och omsorg. Med önskade effekter avser vi om införandet av ett IT-stöd 
verkligen inneburit den förbättring och förenkling av t ex arbetsrutiner, tids- och kostnads-
besparingar som det var tänkt att stödet skulle medföra.   
 

2.2. Målgrupp 
Det finns tre målgrupper för vår uppsats. Den ena är forskare inom området IT-stöd i 
äldrevård och omsorg som är intresserade av att se vilka IT-stöd som används samt till vad, 
för vem och av vilka som stöden används inom äldrevård och omsorg idag. 
 
Den andra målgruppen anser vi vara kommuner på väg att införa IT-stöd inom äldrevård och 
omsorg och som därigenom kan ha ett intresse i att veta vilka IT-stöd som används av andra 
kommuner i Sverige.  
 
En tredje målgrupp för vår uppsats anser vi vara IT-stödsutvecklande och tillverkande företag 
som kan vara intresserade av vilka IT-stöd som efterfrågas av kommuners personal och 
vårdtagare. 
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3. Perspektiv 
Det är vår generella uppfattning att IT-stöd har införts inom många områden i samhället i ett 
effektiviseringssyfte, och så tror vi även har skett inom äldrevård och omsorg. Vår erfarenhet 
av IT-stöd inom äldrevård och omsorg är begränsad eftersom detta område i stort sett är 
outforskad mark för oss. Den kontakt vi tidigare har haft med äldrevård och omsorg är genom 
anhöriga i egenskap av vårdtagare. Vi har dock en uppfattning om att IT-stödet främst 
används i ett administrativt syfte, men även för att säkra vårdtagartryggheten. Med ett 
administrativt syfte åsyftar vi att vi antar att vårdpersonalen använder sig av IT-stödet för att 
bl a registrera och hålla information om vårdtagare, att enhetschefer och administrativ 
personal använder IT-stödet i samma syfte som vårdpersonalen men även till exempelvis 
sammanställning av underlag vid löneutbetalning till vårdpersonalen. Det administrativa 
arbetet effektiviseras i och med att bl a vårdpersonalen, istället för att fylla i uppgifter om 
vårdtagaren manuellt i ett pappersdokument, gör noteringar direkt i ett IT-stöd, exempelvis en 
dator. 
 
För vårdtagare kan IT-stöd innebära extra trygghet i form av ett trygghetsarmband med vilket 
vårdtagaren på ett enkelt sätt kan tillkalla vårdpersonal vid behov. Detta stöd är något som vi 
båda har kommit i kontakt med privat hos anhöriga. 
 
Det är vidare vår uppfattning att IT-stöd även är till för personal på högre instans såsom t ex 
verksamhetschefer inom äldrevård och omsorg men även politiker, detta för att kunna få 
underlag för beslut som tas inom äldrevård och omsorg. Vi har dock initialt ingen direkt 
uppfattning om vilka olika typer av IT-stöd som finns inom äldrevård och omsorg, mer än att 
vårdtagaren har möjlighet att ha ett trygghetsarmband när de är i behov av att tillkalla 
vårdpersonal.  
 
När vi har kommit i kontakt med andras kunskap inom området har vi funnit att vår bild av 
IT-stöd inom äldrevård och omsorg ändå stämmer ganska bra överens med hur det ser ut i 
verkligenheten. Däremot så visade det sig att det fanns fler IT-stöd samt att en del av dessa 
stöd hade fler funktioner än vad vi kände till. 
 
Vi har valt att fokusera på vilka IT-stöd som används inom äldrevård och omsorg samt till 
vad, för vem och av vilka dessa stöd används. Vår uppsats kan således anses ha ett 
aktörsperspektiv eftersom fokuseringen är på vem som använder IT-stödet och för vem det 
används.  
 

3.1. Centrala begrepp 
Bildtelefoni/videotelefoni 
Med bildtelefoni och videotelefoni avses en telefon vilken är utrustad med en bildskärm och 
som kan överföra bilder. 
 
Bärbar dator 
En bärbar dator är en dator försedd med egen strömförsörjning (batteri) där tangentbord och 
bildskärm tillsammans utgör en sammanbyggd och hopvikbar enhet. Även kallad laptop. 
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Digitalkamera 
En digitalkamera är en kamera vilken istället för att lagra tagna bilder på film lagrar dessa 
elektroniskt. Bilderna kan sedan laddas upp på exempelvis en stationär dator varifrån bilden 
sedan kan skickas vidare via e-post. 
 
Digital blankett och digitalpenna 
Det som i denna uppsats avses med digital blankett och digitalpenna är blankett och penna 
som stöder så kallad Anoto funktionalitet. 
 
Anoto funktionalitet, utvecklad av Anoto Group, är en teknologi som kopplar samman 
pappersbaserad handskrift och digital kommunikation, vilket innebär att allt som skrivs eller 
ritas kan skickas till exempelvis en mobiltelefon eller en dator. En digital blankett är försedd 
med ett unikt och nästintill osynligt mönster och den digitala pennan registrerar sedan 
pennans position samt rörelse i förhållande till blankettens mönster (Anoto Group, 2001) med 
hjälp av en inbyggd kamera (Mellgren, 2001). 
 
Enhetschef 
Enhetschefen är den person som ansvarar, leder och planerar arbetet på ett äldreboende 
och/eller inom ett hemtjänst område. 
 
Handdator 
En handdator är en handhållen dator vilken kan ha ett tangentbord i miniatyr (med virtuella 
eller fysiska knappar) och kan innehålla t ex kalender samt ge möjlighet att göra anteckningar. 
Även kallad exempelvis PDA1 och Pocket PC (ComputerSweden, 2006). 
 
Hemtjänst 
Med hemtjänst avses den kommunala tjänst i form av vård och omsorg som utförs hos en 
vårdtagare som bor kvar hemma. Även kallat hemvård. 
 
IT-stöd 
Med IT-stöd avses de informationstekniska hjälpmedel som kan vara allt från t ex vård-
personalens handdatorer och administrationseffektiviserande mjukvara till vårdtagarens puls-
registrerande trygghetsarmband. 
 
Kodkort 
Ett kodkort är ett individuellt kombinerat identifierings- och nyckelkort i kreditkortsstorlek 
vilket ersätter vanliga nycklar. 
 
Mobiltelefon 
En mobiltelefon är en trådlös och bärbar telefon som inte är ansluten till det fasta telefonnätet 
utan till något av de mobila näten.  
 

                                                 
1  PDA står för ”Personal Digital Assistant” (ComputerSweden, 2006), vilket kan översättas med ”Personlig 
Digital Assistent”. 
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Stationär dator 
En stationär dator är en dator bestående av en centralenhet (även kallad exempelvis datorlåda) 
samt diverse kringutrustning såsom t ex bildskärm och tangentbord. Även kallad persondator. 
 
Trygghetslarm 
Trygghetslarm är ett IT-stöd som används direkt av vårdtagaren själv. Trygghetslarmet är 
utformat som ett arm- eller halsband innehållande en knapp, som vårdtagaren bär med sig och 
trycker på för att larma personal vid behov. Många trygghetslarm har enbart denna funktion 
och kallas därför för enfunktionella larm. Larmet skickar en signal till vårdtagarens telefon 
som i sin tur skickar vidare signalen till en larmcentral som är bemannad dygnet runt. 
Trygghetsarmbandet kan även vara flerfunktionellt där larmet förutom ovannämnd funktion 
också exempelvis kan registrera vårdtagarens kroppstemperatur och puls via sensorer som 
armbandet är utrustat med. 
 
Videokonferens 
Videokonferens innebär data, bild- och ljudöverföring via Internet eller annan typ av nätverk. 
 
Vårdpersonal 
Med vårdpersonal avser vi de sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden vilka arbetar 
inom äldrevård och omsorg eller som tillkallas vid behov. 
 
Vårdtagare 
Äldre person som omfattas av den kommunala äldrevård och omsorgen och som därigenom 
får vård och omsorg på äldreboende eller genom hemtjänst. Även kallad exempelvis brukare 
eller patient. 
 
Vårdtagartrygghet 
Den trygghet som vårdtagaren och dess anhöriga känner uppfylls med hjälp av diverse 
IT‑stöd som t ex trygghetsarmband. 
 

3.2. Alternativa perspektiv 
Alternativa perspektiv som vi skulle kunna ha använt oss av i vår uppsats är t ex att se på 
IT-stödens tekniska aspekter, såsom funktionalitet och interagerbarhet.  
 
Genom att anamma ett ekonomiskt perspektiv så hade fokuseringen istället kunnat vara på de 
ekonomiska aspekter, såsom investeringskostnader kontra t ex de tids- och lönebesparningar, 
som IT-stödet medför. 
 
Vidare skulle ett juridiskt-, etiskt perspektiv exempelvis ha inneburit en fokusering på hur 
dokumentation sker enligt SoL2 och HsL3. 
 
Avslutningsvis så hade vi kunnat välja att se IT-stöden ur ett specifikt aktörsperspektiv såsom 
t ex vårdtagarperspektiv eller beslutsfattarperspektiv. Då hade vi exempelvis kunnat 
undersöka användarvänligheten hos IT-stöden samt graden av belåtenhet med desamma. 

                                                 
2  Med SoL avses Socialtjänstlag (2001:453). 
3  Med HsL avses Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). 
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4. Metod 
Vår ambition var från början att göra en totalundersökning där vi hade för avsikt att skicka ut 
vår enkät till Sveriges samtliga 290 kommuner. Syftet med totalundersökningen var att samla 
in och sammanställa information om IT-stödsanvändningen inom äldrevård och omsorg hos 
samtliga svenska kommuner. Denna sammanställning skulle sedan kunna vara ett underlag för 
t ex forskare som arbetar inom området. 
 
Det visade sig dock att en totalundersökning inte var genomförbar då vi inte kunde få tillgång 
till ett för vår undersökning tillfredsställande surveyverktyg, dvs. ett verktyg för att underlätta 
insamling och sammanställning av enkätsvaren. Med detta inte sagt att det inte fanns survey-
verktyg som vi skulle ha kunnat använda oss av, dvs. verktyg där antalet respondenter inte var 
begränsat. Användning av dessa hade dock medfört en kostnad på cirka 5 000 kronor, en 
kostnad som vi inte anser oss ha råd med.  
 
Så istället för en totalundersökning valde vi att genomföra vår enkätundersökning på ett urval 
svenska kommuner (vilka se avsnitt 4.4.2). 
 
 
En första tanke var att vi skulle göra en jämförelse i användning och förekomst av IT-stöd 
mellan äldreboende och hemtjänst. Men på grund av att antalet enkätsvar från respondenter på 
äldreboenden var betydligt fler än antalet från respondenter i hemtjänsten så valde vi att inte 
göra denna jämförelse. Detta på grund av att vi med den stora skillnaden i antalet respondent 
svar inte anser att resultatet från vår undersökning skulle bli helt rättvisande. 
 

4.1. Övergripande tillvägagångssätt 
Enligt Goldkuhl så innebär en så kallad explorativ strategi att:  

”man medvetet inriktar sig på att undersöka ett område för att förbättra sin kunskap 
om det” (Goldkuhl, 1998, s.24).  

 
Till en början antog vi således en explorativ strategi genom att ta del av information om 
diverse IT-stödsprojekt (se avsnitt 4.4.1). Detta då vi behövde fördjupa vår kunskap om 
IT-stöd och användningen av desamma inom äldrevård och omsorg och för att vi därefter 
skulle kunna utforma våra frågor och sedan genomföra vår undersökning. Med hjälp av 
informationen från IT-stödsprojekten så fick vi fram flera IT-stöd, både förekommande och 
sådana som var under utvärdering.  
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva vilka IT-stöd som finns inom kommunal äldrevård och 
omsorg samt till vad, för vem och av vilka de används. Detta innebär att vi valde en deskriptiv 
strategi och vi använde oss av en enkät för att samla in information om förekommande 
IT-stöd, för att därefter kunna beskriva till vad, för vem samt av vilka som stöden används.    
 
Under analysfasen använde vi oss av en komparativ strategi för att kunna göra jämförelser 
mellan teorin och vårt resultat och därigenom kunna se om de IT-stöd som omnämns i teorin 
även förekommer inom kommunal äldrevård och omsorg idag.  
 
I våra slutsatser har vi sedan återigen använt oss av en deskriptiv strategi då vi beskriver idag 
förekommande IT-stöd inom äldrevård och omsorg samt till vad, för vem och av vilka stöden 
används. 
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4.2. Metodansats 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för att svara på vår frågeställning då denna 
metod innebär ett deduktivt synsätt. Vi utgår ifrån ett deduktivt synsätt i och med att vi har 
vårt teoriavsnitt som utgångspunkt när vi gör undersökningen och att vi kommer ställa vårt 
resultat mot teorin. Detta överensstämmer med vad Bryman (2001) menar med ett deduktivt 
synsätt då han menar att forskaren utgår från teorier vilka sedan prövas. Vi har vidare valt att 
använda denna metod för nå ut till ett stort antal respondenter (se avsnitt 6), genom att skicka 
ut en enkät, för att på så sätt undersöka förekomsten av IT-stöd samt till vad, för vem och av 
vilka stöden används inom äldrevård och omsorg idag. Syftet med vår uppsats är att beskriva 
förekomsten av IT-stöd snarare än att exempelvis förklara olika effekter som stöden medfört.  
 
Även om vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod så har vi ett kvalitativt inslag då 
vi i analysen av enkätsvaren har använt oss av så kallad öppen kodning (se avsnitt 4.5). 
 
Kritik som enligt Bryman (2001) har riktats mot kvantitativa undersökningar är bl a att det 
förutsätts att enkätens respondenter uppfattar enkätfrågorna lika, vilket inte alltid är fallet då 
det finns en risk att frågorna tolkas olika. För att motverka detta problem så långt det är 
möjligt så har vi valt att utarbeta en enkät bestående av till viss del slutna frågor, dvs. frågor 
med förbestämda svarsalternativ.  
 
Vår enkät har vi skickat ut via e-post till 13 svenska kommuner (vilka se avsnitt 4.4.2). Dessa 
kommuner har valts ut med utgångspunkt i geografisk placering och Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) kommungruppsindelning4 för att få en spridning i underlaget avseende 
befolkningsstorlek samt i möjligheten att via e-post kunna kontakta enhetschefer.  
 
Vidare kritik mot kvantitativ forskning är enligt Bryman (2001) att det kan vara svårt att veta 
om enkätrespondenterna har den kunskap som krävs för att svara på frågorna. Därför har vi 
valt att skicka vår enkät till enhetschefer på äldreboenden och inom hemtjänst då vi anser 
dessa vara bäst lämpade att besvara våra frågor. Enhetscheferna arbetar nära verksamheten 
och vi anser att de i egenskap av chef därför bör ha en god överblick och kännedom om i 
verksamheten förekommande IT-stöd, dess användare och användningsområden. För att 
motverka bortfall på grund av bristande kunskap om IT-stödsanvändning hos enhetschefen, så 
har vi i e-postmeddelandet (i vilket enkäten bifogades, se Bilaga 1) bett denne vidarebefordra 
vår enkät till den person som kan anses vara mest lämpad att svara på enkäten. 
 

4.3. Alternativ metodansats 
En alternativ ansats som vi kunde ha använt oss av skulle kunna vara en kombination av en 
kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvantitativa delen skulle se ut som den gör nu, dvs. 
distribution av en enkät, medan den kvalitativa delen skulle kunna ha utgjorts av ett antal 
intervjuer med enhetschefer på äldreboenden och inom hemtjänsten. Hade vi istället valt att 
använda oss av denna ansats så hade vi kanske fått mer uttömmande svar när det gäller 
IT-stödens användningsområde. Valet att inte använda denna kombination av metodansatser 
grundar vi på att vi ansåg att enkäten skulle inbringa en tillräckligt stor mängd med 
information som vi sedan skulle kunna bearbeta och analysera. 

                                                 
4  SKL’s kommungruppsindelning baseras bl a på kommunens befolkningsstorlek, näringslivsstruktur samt  
 pendlingsmönster. (SKL, 2005) 
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Vi hade även kunnat valt att endast använda oss av en kvalitativ ansats då vi skulle ha 
genomfört intervjuer med ett antal enhetschefer på äldreboenden och inom hemtjänsten. Att vi 
inte valde att använda oss av denna ansats beror på att vi då skulle ha intervjuat ett betydligt 
mindre antal enhetschefer jämfört med antalet som nås av vår enkät. Eftersom vi ämnar ge en 
sammanställd bild över IT-stödsanvändningen i äldrevård och omsorg i svenska kommuner så 
anser vi att intervjuunderlaget varken skulle vara tillräckligt eller rättvisande med tanke på det 
begränsade antalet respondenter. 
 
Vi har i vår undersökning valt 13 svenska kommuner utifrån geografisk placering och 
kommungruppsindelning för att få en spridning i underlaget avseende befolkningsstorlek. 
Alternativet till detta skulle kunna vara att istället koncentrera sig på de tre storstäderna, 
Stockholm, Göteborg och Malmö, och jämföra dessa med varandra. Eller så skulle vi ha 
kunnat undersöka användningen av IT-stöd inom äldrevård och omsorg i glesbygd. 
Ytterligare en alternativ ansats hade kunnat vara att se på IT-stödsanvändningen inom endast 
hemtjänsten eller äldreomsorgen och inte som nu både och. 
 

4.4. Datainsamling 

4.4.1. Litteraturstudier 
För att få en inblick i äldrevård och omsorg inledde vi vårt uppsatsarbete med litteraturstudier. 
Förutom inblicken så var målet med studierna dessutom att vi skulle få ett tillräckligt underlag 
utifrån vilket vi sedan kunde formulera och sätta samman vår enkät. Därefter har litteratur-
studier fortlöpt under arbetets gång. 
 
För att finna för vår frågeställning relevant litteratur har vi tagit utgångspunkt i samt använt 
oss av universitetsbibliotekets ämnesguider för informatik och hälso- och sjukvårds-
administration samt Internet. Då vi sökt på ämnesguiderna har vi främst använt oss av Libris 
sökmotor. På Internet har vi bl a använt oss av Google5, ComputerSwedens artikelarkiv samt 
Carelink, Alleato och KK-stiftelsens6 hemsidor. På dessa har vi sedan funnit fler länkar till 
diverse relevant litteratur. 
 
Sökorden som vi har använt oss av är ‘IT stöd’, ‘äldreomsorg’, ‘äldrevård’ och ‘hemtjänst’. 
Anledningen till att vi har begränsat oss till att endast använda svenska sökord beror på att vi 
endast ämnar titta på IT-stödsanvändningen i Sverige samt att vi inte har någon uppfattning 
om hur äldreomsorgen ser ut och fungerar i utlandet. 
 
Några av de (del-)projekt som vi har tagit del av under litteraturstudien och som därmed har 
legat till grund för vårt teoriavsnitt presenteras här i korthet: 

• Under åren 2001 – 2003 pågick ett delprojekt gällande IT-stöd i form av handdatorer i 
hemtjänsten inom projektet ”Framtidens Äldre” på Vallby i Västerås (se avsnitt 5.2.2).  

• ITHS 27 har under åren 2001 – 2005 genomfört elva IT-stöds relaterade projekt. I ett 
utav projekten8 har användningen av digitalpenna och digitala blanketter testats av 
vårdtagare i Linköping (se avsnitt 5.4).  

                                                 
5  Både Googles ”vanliga” sökmotorversion, www.google.se, och dess mer vetenskapliga sökmotor,  
 scholar.google.se, har använts. 
6  Med KK-stiftelsen avses Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. 
7  ITHS står för ”IT inom Hälso- och sjukvården”. 
8  ”Vård och omsorg i allmänhetens tjänst – användning av IT som stöd för medborgaren och vården”. 
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• I ett annat ITHS projekt på Tallidsgården i Nacka utvärderades användningen av 
behörighetsbegränsade kodkort istället för nycklar av vårdpersonalen (se avsnitt 5.7).  

• Det har även bedrivits projekt9 i bl a västra Götaland där anhöriga har kunnat få stöd 
för att vårda sina äldre i hemmet med hjälp av ACTION10 (se avsnitt 5.1).  

Våra litteraturstudier har som redan nämnts legat till grund för hela vårt teoriavsnitt. Våra 
studier har dessutom bidragit till att vi har kunnat formulera vårt undersökningsverktyg 
(enkät) eftersom vi fått fram de olika IT-stöd som förekommit i de projekt som omnämns i 
rapporterna. I rapporterna har det dessutom framkommit vilka utförare samt användnings-
områden som finns för respektive IT-stöd. Vi bygger vidare på befintlig kunskap genom att vi 
undersöker hur det ser ut inom kommunal äldrevård och omsorg idag och vi bidrar även med 
ny kunskap då vi undersöker för vem IT-stödet är till för. 
 

4.4.2. Enkät 
Vår enkät har i respektive kommun skickats till samtliga enhetschefer vars e-postadress vi har 
funnit på kommunens hemsida. Enkäten har således skickats ut till ett stort antal respondenter 
(230 st.) och därför valde vi att använda oss av delvis slutna frågor, detta då denna typ av 
frågor underlättar bearbetning och sammanställning av enkätsvaren (Bryman, 2001).  
 
Nackdelen med att använda sig av slutna frågor är att det enligt Bryman (2001) är svårt att 
täcka alla tänkbara svarsalternativ. Vi har därför i vår enkät lämnat utrymme där respondenten 
själv exempelvis kan ange ett IT-stöd som inte finns listat i enkäten. Dessutom har vi i vår 
enkät lämnat utrymme för övriga kommentarer och synpunkter på IT-stöd inom äldrevård och 
omsorg. 
 
Bryman (2001) menar att öppna frågor är lämpliga då forskaren inte är insatt i studieområdet. 
Vi har valt att använda oss av öppna frågor när det gäller delfrågan vad IT-stödet används till 
samt till frågorna som rör förekommande önskemål avseende IT-stöd och anhörigas 
eventuella tillgång till IT-stöd. Vi har gjort ett medvetet val att lista IT-stöden eftersom vi i 
dagsläget inte har kunskap om samtliga användnings- och arbetsområden som finns inom 
äldrevård och omsorg. Eftersom vi inte vet hur arbetet ser ut så vi vill inte riskera att missa 
något på grund av egen kunskapsbrist genom att begränsa oss till en sluten frågas svars-
alternativ, varför vi valde att lista IT-stöden (som vi stött på under litteraturstudierna) och inte 
deras användningsområden. 
 
Motivering till valet av IT-stöd som listats i enkäten är att vi initialt inte visste vilka stöd som 
användes inom äldrevård och omsorg och att vi därför sökte svar i litteratur på området. De 
IT-stöd som listats i enkäten är därmed de stöd som vi kom i kontakt med under våra studier 
(se avsnitt 4.4.1). När det gäller de utförarkategorier som listats för respektive IT-stöd så har 
även dessa sin grund i det som omnämnt i litteraturen. 
 
Under vår enkäts utformningsfas beslutades att vi skulle slå ihop två frågor då vi fann att 
dessa två var likvärdiga och kunde sammanföras till en. Sammanslagningen av dessa frågor 
medförde även att enkäten blev mer överskådlig då frågorna samt sidantalet blev mindre. Från 
början hade vi med både traditionellt trygghetslarm samt flerfunktionellt trygghetsarmband i 
vår IT-stödslista, men någon gång under nämnda hopslagning av frågor föll denna typ av 
IT-stöd ur listan. Detta var mycket olyckligt då vi under våra litteraturstudier funnit att detta 

                                                 
9  ”Personcentrerad vård och stöd via IT” 
10  ACTION står för ”Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older persons Needs”. 
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IT-stöd är vanligt förekommande. På grund av detta misstag från vår sida valde vi att gå in på 
de utvalda kommunernas respektive hemsida för att se om och vad kommunen ifråga erbjuder 
för stöd i form av trygghetslarm.  
 
När enkäten väl formulerats valde vi att först skicka ut den som en ‘för-enkät’ till tio 
slumpmässigt utvalda enhetschefer. Detta då vi ville försäkra oss om att enkäten var tydligt 
formulerad och frågorna förståeliga. Bortfallet på denna för-enkätundersökning blev dessvärre 
100 %. Trots att vi således inte kunde utvärdera vår enkät, så valde vi ändå att använda oss av 
den i vår undersökning i de 13 kommunerna. Detta eftersom bortfallet kan ha sin förklaring i 
att utskicket av för-enkäten olyckligtvis sammanföll med påskhelgen. 
 
Vår enkät skickades ut till enhetschefer vid äldreboenden och hemtjänst i två storstäder 
(Göteborg och Stockholm), sju större städer (Halmstad, Jönköping, Kalmar, Luleå, Umeå, 
Sundsvall och Örebro), en glesbygdskommun (Gällivare), två övriga kommuner mer än 
25 000 invånare (Borlänge och Trelleborg) samt en övrig kommun mindre än 12 500 invånare 
(Borgholm). Detta då vi ville ha kommuner med varierande befolkningsstorlek samt en 
geografisk spridning av desamma.  
 
Vi tror att behovet, förekomsten och användningen av IT-stöd kan variera mellan en stor och 
en mindre kommun. T ex så kan hemtjänsten i Gällivare ha helt andra behov och 
användningsområden för IT-stöd än vad hemtjänsten i Örebro har, detta med tanke på att 
vårdtagarna i Gällivare är utspridda över större ytor än i Örebro. Vi tror därmed att vi med 
redan nämnda valda kommuner kan fånga upp fler IT-stöd och flera användningsområden. 
 

4.4.3. Validitet, Reliabilitet och Objektivitet 
Enligt Avdic (2005) finns det alltid för- och nackdelar med en vald metod för ett visst sätt att 
arbeta. Utifrån olika termer (vilka presenteras nedan) kan en metods giltighet diskuteras.  
 
Validitet 
Validitet är en sådan term som kan mätas hos valt arbetssätt. Det finns två former av validitet: 
inre och yttre. Den inre validiteten handlar om om det är rätt saker som mäts, medan den yttre 
validiteten mäter om de resultat som framkommit stämmer överensstämmer med hur det ser 
ut i verkligheten (Avdic, 2005).  
 
När det gäller den inre validiteten har vi använt oss av en enkät som mätinstrument för vår 
undersökning. Vi har genom att studera information om olika projekt för IT-stöd inom 
äldrevård och omsorg införskaffat oss kunskap om vilka faktorer vi bör mäta i vår enkät för 
att få, för vår undersökning, relevanta svar. Vi anser därmed att vår enkät har god inre 
validitet. Däremot finns det alltid risk för att viktiga faktorer missas då kunskapsområdet är 
nytt för oss.  
 
Vi har dessutom tagit med en liten ordlista i vår enkät för att förtydliga för respondenterna 
vad vi avser med vissa i enkäten förekommande begrepp. Även detta bidrar till ökad validitet 
för vår uppsats då vi minskar risken för feltolkningar.  
 
När det gäller den yttre validiteten anser vi att vi i vår undersökning har en relativt hög grad 
av validitet. Detta då vi har skickat vår enkät till enhetschefer som arbetar mitt i verksamheten 
och därför bör ha en god kännedom och överblick över IT-stödsanvändningen. Hade vi 
däremot valt att skicka enkäten till exempelvis respektive kommuns socialchef så tror vi att 
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den yttre validiteten hade varit lägre eftersom dessa personer troligtvis inte arbetar lika nära 
verksamheten som enhetscheferna. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument som exempelvis en enkät ska ge stabila och 
tillförlitliga utslag (Eriksson et al, 1991). Det innebär bl a att samma mätning ska kunna göras 
vid upprepade tillfällen med samma resultat som följd (Avdic, 2005). Kan detta göras och 
resultaten blir detsamma, innebär det att en metod har hög reliabilitet.  
 
Vi har i vår undersökning vänt oss till enhetschefer på äldreboenden och inom hemtjänsten. 
Detta för att vi anser att enhetscheferna borde ha en god inblick i vilka IT-stöd som finns, vem 
som använder dem, till vad stöden används och för vem. Skulle samma mätning göras om 
igen inom rimlig tid och samma personer, dvs. enhetscheferna, skulle tillfrågas så anser vi att 
resultatet skulle bli detsamma. Med detta i åtanke anser vi att vår enkät har god reliabilitet. 
Skulle respondenterna däremot vara vårdpersonal så skulle troligen svaren bli något 
annorlunda eftersom dessa kanske ej har samma helhetsbild över verksamheten. Även 
tidsaspekten kan spela roll för resultatet vid en upprepad mätning, detta för att nya IT-stöd 
kan ha införts.  
 
Objektivitet 
En undersökning kan inte vara helt objektiv, men en forskare bör sträva efter att uppnå så 
kallad ”begränsad objektivitet” (Eriksson et al, 1991, s.37). Med detta menar Eriksson et al att 
det som studeras ska vara relevant, att forskaren ska försöka vara neutral under analysarbetet 
av resultatet, att slutsatserna ska vara väl underbyggda och rimliga samt vara medveten om 
alternativa perspektiv. Vi anser att vi under vårt perspektivavsnitt klart och tydligt redogjort 
för vårt samt alternativa synsätt.  
 

4.4.4. Källkritik 
Enligt Avdic (2005) så menar Thurén (1997) att en källas trovärdighet kan bedömas utifrån 
kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  
 
Den metodlitteratur som vi använt oss av ingår som kurslitteratur i kursen och vi ser därför 
ingen anledning att ha några invändningar mot dem utifrån ovanstående fyra kriterier.  
 
Kritik som kan riktas till den litteratur vi valt är att den innehåller väldigt lite vetenskapligt 
material. Vi är medvetna om detta, men vi har funnit ytterst lite vetenskaplig litteratur som 
behandlar IT-stödsanvändning inom äldrevård och omsorg. Vi har därför varit tvungna att 
använda oss av artiklar som vi funnit via Internet och som tar upp olika projekt som 
utvärderat användning av IT-stöd inom äldrevård och omsorg. 
 
Äkthet 
Information hämtad från Internet ska alltid behandlas med försiktighet och läsaren bör ha ett 
kritiskt förhållningssätt till det som står. Vi ser dock ingen anledning att betvivla de rapporter 
som vi använder oss av i vår uppsats då dessa är hämtade direkt från källan, dvs. de kommer 
från den eller de organisationer som står bakom rapporten. 
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Tidssamband 
En del av de rapporter som vi har använt oss av är inte dagsaktuella utan har några och ibland 
flera år på nacken. Dock anser vi inte att detta utgör något problem eftersom syftet med vår 
undersökning är att samla in information om hur IT-stödsanvändningen inom äldrevård och 
omsorg ser ut idag. Den insamlade informationen kommer vi sedan i analysavsnittet ställa 
mot rapporterna. 
 
Oberoende 
Rapporternas oberoende är något varierande; en del står helt för sig själva medan andra 
refererar till en annan källa. Ibland förekommer det att samma projekt omtalas i flera olika 
rapporter, men projektbeskrivningarna är desamma och vi kan inte se någon skillnad i 
informationen.  
 
Tendensfrihet 
Avseende tendensfrihet så har vi anledning att vara lite tveksamma när det gäller tidnings-
artikeln ”Lötsjögården först på plan” (Heijbel, 2002). Detta eftersom denna artikel har laddats 
ned från tillverkande företags hemsida och kan därför vara färgad av företagets egna intressen 
samt att det inte står var artikeln har blivit publicerad någonstans. Även ”Trygghet i 
hemtjänsten Vad har det med datorer att göra?” (Sternberg, 2004) har laddats ned från ett 
tillverkande företags hemsida. Men eftersom denna delprojektrapport sammanställts av 
Västerås stad och vi funnit samma information i andra rapporter så anser vi inte att vi har 
anledning att tvivla på tendensfriheten, dvs. vi tror att rapporten ger en sann bild av 
verkligheten. 
 
Den övriga litteraturens sanningsgrad anser vi inte att vi har någon anledning att ifrågasätta, 
då det inte ligger något tillverkande företag bakom rapporterna och vi tror därmed inte att det 
ligger i författarnas intresse att ge en medveten falsk verklighetsbild. 
 

4.5. Tillvägagångssätt vid analys 
Efter det att enkätundersökningen genomförts så sammanställdes och analyserades insamlad 
data. Sammanställningen gjordes genom att samtliga enkätsvar fördes in i ett kalkylblad. 
Användandet av kalkylblad motiveras med att det gör resultatet mer överblickbart.  
 
För att kunna analysera det insamlade datat så har vi valt att använda oss av en kvalitativ data-
analys kallad öppen kodning för att kategorisera enkätsvaren. Valet av denna metod grundar 
sig på att Strauss et al (1990) enligt Bryman (2001, s.377) menar att öppen kodning används 
för att:  

”bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data”  
 
Själva kodningsförfarandet utfördes på så sätt att vi gick igenom de svar som respondenterna 
lämnat och kategoriserade förekommande begrepp. 
 
Vid analysen av enkätsvaren använde vi oss vidare av en univariat analys. Enligt 
Bryman (2001) innebär en univariat analys att en variabel analyseras i taget. Vi har valt att 
använda oss av denna analys för att vi på bästa sätt vill kunna tydliggöra resultatet från vår 
enkätundersökning. Resultatet har vi sedan valt att förutom att presentera vissa delar i 
textform även presentera det på ett för vår undersökning lämpligt sätt i frekvenstabeller 
och/eller diagram. I frekvenstabeller kan exempelvis den procentuella förekomsten av IT-stöd 

 15



 
IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

på ett enkelt och lättförståeligt sätt presenteras. Diagram är enligt Bryman (2001) ett av de 
vanligaste sätten att presentera insamlat data från en kvantitativ studie och menar vidare att 
diagram är relativt enkla att förstå och tolka. 
 
Efter det att enkätsvaren sammanställts ställde vi resultaten mot vårt teoriavsnitt för att se om 
det fanns likheter och skillnader mellan de i teorin omnämnda projekten och våra 
respondenters svar avseende förekomsten av IT-stöd samt till vad, för vem och av vilka 
stöden används. 

 16



 
IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

5. Teori 
Vi har inte lyckats hitta någon enhetlig definition på vad ‘IT-stöd’ egentligen innebär. Därför 
ger vi här vår egen definition utifrån den bild av IT-stöd som vi har fått under vår utbildning:  

”Med ett IT-stöd avses ett informationstekniskt hjälpmedel vilket används för att 
underlätta och/eller möjliggöra informationshantering i exempelvis en verksamhet” 
(Egen, 2006).  

 
IT-stöd kan förekomma i många olika former såsom exempelvis mobiltelefoner, datorer och 
digitalkameror för att nämna några. IT-stöd kan vidare användas i olika situationer och i olika 
syften. En dator kan bl a användas för att hantera fakturor och/eller registrera samt hålla 
information om det som är viktigt för verksamheten. Bärbara datorer har möjliggjort 
distansarbete och vi kan numera välja att arbeta hemifrån. Även t ex bredbandsutbyggnaden 
och därmed tillgången till fast och snabb Internetanslutning har inneburit underlättande vid 
användning av IT-stöd. Det har också blivit allt vanligare att vi använder oss av olika IT-stöd 
i vardagen. IT-stöd såsom t ex mobiltelefoner har gjort oss mer mobila och vi kan nås vart vi 
än befinner oss. Vi kommer alla på något sätt, indirekt eller direkt, i kontakt med IT-stöd vart 
vi än befinner oss i livet; Allt från fosterdiagnostik med hjälp av ultraljud till användningen av 
trygghetslarm på ålderns höst.  
 
Enligt Kemlén (2002, s.16) så är kommunernas uppdrag: 

”att ge trygg och säker service, omsorg och vård med hög tillgänglighet och god 
kvalitet.” 

 
Detta innebär enligt Kemlén att situationen för äldrevård och omsorg när det gäller införandet 
av IT-stöd är en helt annan än inom många andra områden. Flera projekt har påvisat att 
IT-stödsanvändningen kan bidra till effektivitets- och tidsvinster, vilket bl a ger mer tid till 
personliga möten mellan vårdpersonal och vårdtagare (Kemlén, 2002).  
 
I efterföljande avsnitt presenteras de IT-stöd inom äldrevård och omsorg som vi har kommit i 
kontakt med under våra litteraturstudier. 
 

5.1. Bildtelefoni/videotelefoni  
Bildtelefoni innebär att vårdtagaren eller dennes anhöriga kan kommunicera visuellt med 
vårdpersonal och/eller övrig vårdpersonal. Kommunikationen sker med hjälp av en telefon 
utrustad med en bildskärm vilken kan överföra bilder, men det kan även ske genom 
användning av en dator utrustad med en webbkamera. I båda fallen förutsetts att den 
mottagande parten har samma utrustning (Utbult, 2004).  
 
Det är främst vårdtagaren och/eller dennes anhöriga som använder sig av bildtelefoni. Detta 
för att konsultera vårdpersonal och övrig vårdpersonal när de har frågor och funderingar 
angående vården för vårdtagaren. Dessutom kan anhörigvårdare kommunicera via bildtelefon 
med andra anhörigvårdare som befinner sig i liknande situationer, för att stötta och hjälpa 
varandra.  
 
Detta IT-stöd är i första hand till för vårdtagaren och dennes anhörigvårdare för att de ska få 
ett liv med ökad livskvalité och kunna leva mer självständigt (Hjördisdotter von 
Uexküll et al, 2005). Med hjälp av bildtelefoni kan den isolering som många anhörigvårdare  
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känner brytas. Ingrid, en anhörigvårdare säger så här:  
”– Den ger en större närvaro i umgänget, även om man inte befinner sig inpå varann. 
Detta är viktigt när man som anhörigvårdare har svårt att lämna hemmet. – Det är 
bra att ha apparaten och kunna ringa och tala med andra när man känner sig 
utmattad och nedtyngd. Det ger en trygghet att ha någon att vända sig till” 
(Utbult, 2004, s.36). 

 
I västra Götaland pågick under åren 2002 – 2005 IT-projektet ACTION ett samarbete mellan 
Borås kommun, Marks kommun, Södra Älvsborgs sjukhus, primärvården i södra Älvsborg 
samt patient- och anhörigföreningar inom stroke, demens och lungcancer (Hjördis-
dotter von Uexküll et al, 2005). ACTION kan sägas vara ett komplement till hemtjänsten då 
det erbjuder tjänster till de vårdtagare som vill bo kvar hemma (ACTION, 2006). Vårdtagarna 
som ingår i projektet blir försedda med en ACTION-dator vilken är utrustad med bildtelefoni. 
Även flera andra funktioner och tjänster ingår såsom fast Internetanslutning, callcenter samt 
utbildnings- och informationsprogram för vårdtagare och dennes anhöriga om hur den dagliga 
vården bör skötas (Kemlén, 2002). I utbildnings- och informationsprogrammen ingår även 
information för anhörigvårdare om hur de ska hantera stress, avslappning, vilka samhällsstöd 
och vilken kommunikation som finns.  
 
När en vårdtagare vårdas i sitt hem är det inte alltid som sjuksköterskor behöver ringa eller 
göra hembesök hos honom/henne. Istället kan sjuksköterskorna kommunicera med en 
vårdtagare via bildtelefoni för att få en uppfattning om denne får den vård som han/hon 
behöver. Detta IT-stöd använder bl a sjuksköterskorna i Trandared i Borås.  
 
På Tolvskillingens dagverksamhet i Trandared, Borås, har bildtelefoni bl a använts för att 
genomföra gymnastik med vårdtagare.  
 
På Svärdfästets servicehem i Borås användes bildtelefoni vid ett tillfälle, för att förmedla och 
möjliggöra luciafirande för vårdtagare och deras anhöriga som inte kunde närvara på plats. 
Vårdtagare och deras anhöriga som inte kunde närvara på plats. Vårdtagarna och de anhöriga 
kunde via detta IT-stöd följa lucia med följe (Utbult, 2004). En framtida användning som Åse 
Sohlberg, sjuksköterska vid Svärdfästets servicehem såg, var att dagskiftet och nattskiftet 
skulle kunna informerade varandra om vad som hänt med vårdtagaren under föregående 
arbetspass genom att ha morgonmöte via bildtelefonen.  
 
Vårdpersonalen har också sett en utbildningsmöjlighet med hjälp av bildtelefoni. På 
Hulta sjukhem i Borås kan vårdpersonalen ha svårt att gå iväg på en intressant föreläsning 
samtidigt. Därför skulle de exempelvis kunna följa en föreläsning som hålls på sjukhusets 
rehabiliteringsavdelning via bildtelefoni.  
 

5.2. Dator 

5.2.1. Bärbar dator 
I Botkyrka och Huddinge kommuner samt en del av sydvästra Stockholm (som hör till 
Stockholms läns landstings sydvästra sjukvårdsområde) startades 1999 ASIH11. Tanken med 
detta var att en vårdtagare inte skulle behöva vårdas långa perioder på sjukhus utan kunde bo 
kvar hemma och få samma vård (Utbult, 2004). 

                                                 
11  ASIH står för ”Avancerad Sjukvård I Hemmet”. 
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Susanne Bergenbrant Glas (som är överläkare och programansvarig för akuta teamet inom 
ASIH) och hennes kollegor har ofta med sig en bärbar dator när de åker ut på besök till en 
vårdtagare. De har sedan våren 2002 kunnat använda detta IT-stöd för att de, när det behövs, 
kan koppla upp sig direkt till sjukhusets journalsystem för att komma åt en vårdtagares 
journaluppgifter. Bl a kan läkarna i teamet när de behöver skriva ut ny medicin se vilka 
mediciner en vårdtagaren tidigare blivit ordinerad så att det inte blir någon läkemedelskrock. 
Laboratoriesvar, röntgensvar och remisser är också sådan information som Susanne 
Bergenbrant Glas och hennes kollegor kan nå via vårdtagarens journal. Susanne Bergenbrant 
Glas säger så här om hennes tillgång till detta IT-stöd: 

”– Som jourläkare måste jag ofta ta beslut om människor som jag inte känner. Då är 
det viktigt att kunna komma åt patientens journaluppgifter, förklarar hon. När jag har 
tillgång till journalen hemma hos patienten får jag med alla sidor, eftersom jag kan ta 
del av olika vårdgivares uppfattningar om de problem som patienten har. Det blir 
säkrare beslut nu, i de fall där jag inte känner patienten väl.” (Utbult, 2004, s.73) 

 
Vintern-våren 2001 – 2002 pågick ett projekt i Göteborg där ett IT-stöd prövades som skulle 
utveckla samarbetet mellan distriktssköterskor och hemtjänstpersonal. ”Vård i hemmet och 
journal på distans” var delprojekt som hade som mål att det bl a skulle skapas bättre kontakt 
mellan vårdgivare och vårdtagare, att vårdinsatsens kvalité skulle öka och även att 
effektiviteten i vårdinsatsen skulle öka, detta genom att det skulle bli bättre samarbete över 
gränserna dvs. mellan vårdgivare. Genom att använda en bärbar dator kunde både 
vårdpersonal och distriktssköterskor få åtkomst till en ‘gemensam skrivyta’ där de kunde 
informera varandra inom följande områden: 

• ”När var hemtjänst respektive hemsjukvård hos vårdtagaren senast? 
• Vem var där? 
• Vilken är den planerade åtgärden/insatsen? 
• När sker nästa besök/insats? 
• Information om förändringar, oro, ev. feber, ätit dåligt, förändrad medicinering? 
• Nycklar? 
• Social information, till exempel att patient/vårdtagaren har åkt till sjukhuset, till 
anhörig etc” (Utbult, 2004, s.64). 

 
Vidare innehöll skrivytan basinformation såsom vårdtagarens personuppgifter, anhörig- och 
nyckelinformation, uppgifter om ‘alltid-åtgärder’ som frukost, middag, dusch, larm och 
hjälpmedel. Där fanns även uppgifter om vem som var läkemedelsansvarig och vilka åtgärder 
som hemtjänsten utförde på uppdrag av sjukvården. Vårdpersonalen och distriktssköterskorna 
skickade meddelanden sinsemellan angående vidtagna och planerade åtgärder hos vårdtagare 
och beslutade att skrivytan skulle checkas av två gånger under dagen. Detta pågick i tre 
månaders tid. I den slutrapport som gjordes angående delprojektet ”Vård i hemmet och 
journal på distans”, sammanfattades bl a att: 

”Den gemensamma skrivytan förutsätter väl utarbetade rutiner hos de båda 
administrationerna och den förutsätter också hög aktivitet bland användarna. 
Projektet visar att detta hjälpmedel, som också ställer stora krav på användarna, 
höjer säkerheten, kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma arbetet med 
vårdtagaren” (Utbult, 2004, s.65).  

 
I projektet användes även bärbara datorer på försök för att via nätet kunna komma åt en 
vårdtagares journal vid hembesök av t ex en läkare. 
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På Styrsö, en stadsdel i Göteborg, användes bärbara datorer på försök för så kallad 
‘netmeeting’ där vårdtagare och vårdpersonal kunde koppla upp sig mot en distriktssköterska. 
Detta försök fallerade dock på grund av bl a dålig bild- och ljudkvalité (Kemlén, 2002). 
 
Med hjälp av ett IT-stöd i form av en bärbar dator så kan en vårdtagare i många fall få lika 
god vård av en läkare i sitt hem som om denne hade legat inne på ett sjukhus, detta bl a 
beroende på att läkaren som redan nämnts kan komma åt vårdtagarens journal via nätet vid 
hembesök. Detta innebär en ökad trygghet för vårdtagaren. Det innebär även minimalt med 
besvär för vårdtagaren då denne inte behöver ta färdtjänst eller dylikt för att ta sig till vård-
centralen. Genom att vårdpersonal kan föra in uppgifter direkt på plats om vårdtagaren, så är 
informationen ständigt uppdaterad och aktuell vilket också innebär en trygghet för vård-
tagaren. När det gäller samarbete mellan vårdpersonal och distriktssköterskor så medför detta 
en bättre vård för vårdtagaren då inga vårdkrockar sker, vårdkrockar som exempelvis att en 
distriktssköterska lägger om en vårdtagares bensår och kort därpå kommer vårdpersonal för 
att hjälpa honom/henne att duscha.  
 
IT-stödet är även till för vårdpersonal och övrig vårdpersonal då det innebär tidsbesparing och 
effektivare arbete för dem genom att de kan kommunicera med varandra via nätet och även få 
tillgång till vårdtagarinformation direkt. Tidsbesparingen ligger också i att det går snabbt att 
lägga in uppgifter om bl a vårdtagaren istället för att det ska föras in manuellt på papper och 
in i pärmar. Det innebär också en trygghet för vårdpersonalen då informationen om vård-
tagaren ständigt är aktuell och riktig. 
 

5.2.2. Handdator 
I ComputerSwedens ”Ordlistan” definieras en handdator som:  

”dator som är gjord för att man ska kunna hålla den i en hand och skriva, peka och 
klicka med den andra” (ComputerSweden, 2006). 

 
År 2004 pågick det ett projekt på Vallby i Västerås där vårdpersonal inom hemtjänst fick 
utvärdera användning av handdatorer (Sternberg, 2004). När vårdpersonalen kom på 
morgonen tankade de ner information från en stationär dator till en handdator och när de gick 
av sitt jobb tankade de tillbaka den information som de matat in i handdatorn under dagen till 
den stationära datorn (Utbult, 2004). Vårdpersonalen använde handdatorn till både planering 
och vid arbete hemma hos vårdtagare. Vårdpersonalen kunde t ex via sin handdator få tillgång 
till relevant information om den aktuella vårdtagaren, men handdatorn användes även för att 
registrera den tid som vårdpersonalen befann sig hos vårdtagaren. Denna tidsdokumentation 
användes sedan som underlag vid fakturering då vårdtagaren endast skulle debiteras för utförd 
tid. I och med användning av handdatorer gjordes beräkningar att den manuella tidsberäkning 
som tog fyra timmar per månaden att utföra, i framtiden endast skulle ta 15 minuter. 
 
Tanken med detta IT-stöd var att både vårdpersonal och vårdtagare skulle kunna ha nytta av 
det. Dels innebar det en trygghet för båda parter eftersom det i händelse av något oväntat så 
fanns all information, som exempelvis telefonnummer till vårdkollegor, distriktssköterska och 
anhöriga, tillgänglig i handdatorn. Vårdpersonalen kunde även med hjälp av handdatorerna 
föra in uppgifter om incidenter, iakttagelser och avvikelser som sedan de övriga vård-
kollegorna kunde ta del av. 
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Projektets syfte var att förenkla och effektivisera vårdpersonalens administrativa arbete då de 
uttryckt ett behov av stöd för detta. Vårdpersonalen ansåg att det fanns en trygghet i vård-
situationen som ökade i och med användningen av handdator, detta då informationen om 
vårdtagaren alltid var korrekt och fanns nära till hands.  
 
Projektet har bl a haft som utgångspunkt att framställa Vallby som en ‘attraktiv arbetsgivare’, 
då det är svårt att rekrytera personal inom äldrevård och omsorg. Förhoppningen var att yngre 
personer skulle lockas till vårdyrket genom att det bl a fanns tillgång till handdatorer i arbetet. 
Vidare ansågs det viktigt att äldrevården och omsorgen följde med i den tekniska ut-
vecklingen (Sternberg, 2004).  
 
Under projektet var vårdpersonalen med och formulerade delmål och utgick då från bl a ett 
vårdtagarperspektiv. De ansåg att användningen av handdatorer skulle leda till flexiblare 
äldreomsorg på vårdtagarnas villkor och att hemtjänstens insatser skulle innebära att de vård-
tagare som ville bo kvar i sina hem skulle kunna göra det med bibehållen vård-
kvalité (Sternberg, 2004).  
 
I ett annat projekt började vårdpersonalen i Lerum hösten 2002 att använda sig av en 
uppkoppling till kommunens databaser med information om beviljade vårdinsatser samt 
’Mobil Care’ som är en mjukvara för att planera, styra, följa upp och dokumentera sitt arbete. 
Genom att koppla upp sig mot nätet (med hjälp av GPRS12), kunde de via en handdator 
exempelvis söka information om vårdtagaren, rapportera utförda arbetsinsatser, skicka och ta 
emot e-post samt planera sina arbetsscheman. Detta bidrog till att vårdpersonalens arbete 
effektiviserades (Utbult, 2004). 
 
I hemtjänsten i Tensta-Hjulsta använde vårdpersonalen handdatorer för att göra anteckningar 
om bl a vårdtagare, göra handlingsplaner och kommunicera med vårdtagares anhöriga eller 
arbetsledningen. Många bland vårdpersonalen hade bristfälliga kunskaper i det svenska 
språket men med hjälp av ett särskilt symbolspråk kunde de ändå dokumentera sitt utförda 
arbete hemma hos vårdtagare.  
 
Läkare kan med hjälp av handdator skriva recept, signera det digitalt och överföra det 
elektronisk till ett apotek. Detta tack vare att i handdatorn finns det mjukvaruprogram som är 
kopplat till vårdtagarjournaler (Utbult, 2004). Vidare kan läkare ha med sig handdatorn när de 
gör hembesök hos vårdtagare. I handdatorn kommer de åt en gemensam planeringskalender 
där de lägger in uppgifter om hur många besök som ska göras hos en vårdtagare, när de ska 
ske och vilka åtgärder som ska utföras. 
 
Användningen av handdatorer har dessutom möjliggjort för vårdpersonalen och övrig 
vårdpersonal att vara mobila. 
 

5.2.3. Stationär dator 
En stationär dator är oftast den dator som står i vårdpersonalens gemensamma lokal eller är 
någons ordinarie arbetsdator. De flesta IT-stöd som förekommer i äldrevård och omsorg är på 
något sätt knutna eller kopplade till en stationär dator. I stort sett går alla de IT-stöd som vi 
listat upp under vårt teoriavsnitt att använda tillsammans med en stationär dator. 

                                                 
12  GPRS står för ”General Packet Radio Services” och är en teknik för snabb överföring av data via  
 mobiltelefonnätet GSM (ComputerSweden, 2006). 
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I Göteborgs stadsdelar Styrsö, Donsö och Vrångö använder vårdpersonal inom hemtjänsten 
datorn för att planera, styra, följa upp och dokumentera information (Utbult, 2004). Via en 
gemensam databas kan vårdpersonalen komma åt personuppgifter om vårdtagare och t ex 
kontaktuppgifter till dennes anhöriga, uppgifter om speciella behov, vägbeskrivning till 
vårdtagaren samt vad som under dagen ska utföras hos honom/henne. Vårdpersonalen kan 
även göra avrapportering av gjord vårdinsats och om det uppstått någon avvikelse. Denna 
information blir genast tillgänglig för all vårdpersonal i arbetslaget. Via meddelanden på en 
‘elektronisk anslagstavla’ i systemet kan vårdpersonalen nå varandra direkt (Utbult, 2004). 
 
Vårdpersonalen kan också tanka ner information från en stationär dator till en handdator vid 
början av dagen och vid arbetets slut så tankas dagens uppgifter tillbaka till den stationära 
datorn (Utbult, 2004). 
 
En stationär dator innebär att vårdpersonalens, den administrativa personalens och enhets-
chefens arbete effektiviseras då registrering av information kan ske direkt i systemet istället 
för manuellt, vilket innebär stora tidsbesparingar. För vårdpersonal och vårdtagare innebär det 
även en trygghet då informationen om vårdtagaren ständigt är aktuell.  
 
I Borås såg vårdpersonalen möjligheter till utbildning med hjälp av datorn. Bl a kunde vård-
personalen öka sin kunskap om sjukdomar och hjälpmedel genom att själva söka information. 
På Tolvskillingen i Borås, användes informationsprogram om demens vid utbildning av ny 
personal och vårdtagaranhöriga. Bland vårdpersonalen inom hemtjänsten i Trandared, Borås, 
fanns en önskan om att de inom personalstyrkan som inte hade undersköterskeutbildning 
skulle kunna få, på arbetsplatsen genom uppdragsutbildning, kursmoduler via datorn.  
 
Vårdpersonalen inom Åkerbo omsorg i Linköping använde datorn när det tillkom nya vård-
tagare som skulle registreras, vid uppdatering av vårdtagarinformation samt för att registrera 
information som låg till grund för debitering av utfört arbetet hos en vårdtagare. Vidare 
använde enhetscheferna datorn för att exempelvis ta fram information om statistik och 
avgifter, men även för att ta fram vårdtagarinformation när så behövdes (Hedström, 2004).  
 

5.3. Digitalkamera 
Med hjälp av en digitalkamera kunde vårdpersonal på Styrsö i Göteborg fotografera 
exempelvis sår som en vårdtagare hade. Vårdpersonal hade i vissa fall behov av att konsultera 
distriktssköterska eller hudspecialister på Sahlgrenska sjukhuset. Detta för att få råd om hur 
och om såret kunde behandlas i vårdtagarens hem eller om vårdtagaren behövde uppsöka en 
vårdcentral för vård. Vårdpersonalen sände bilden via e-post till en distriktssköterska.  
 
Anledningen till att detta IT-stöd infördes var främst för att spara tid då såren inte alltid 
behövde behandlas av en distriktssköterska utan kunde skötas i vårdtagarens hem av vård-
personal. Eftersom kommunikationen kunde ske direkt via e-post innebar detta tids-
besparingar som låg både i restiden för vårdtagaren då detta omfattade 3 – 4 timmar och för 
besparad arbetstid för distriktssköterska (Kemlén, 2002).  
 
Diskussioner som uppkom i projektet om hur användningen av IT-stödet skulle kunna 
användas inom andra användningsområden var bl a att arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
kom med idéer att de skulle kunna dokumentera en vårdtagares utveckling vid arbetsterapi-
träning. 

 22



 
IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

5.4. Digital blankett och digitalpenna  
Delprojektet ”Symtomskattning i hemsjukvården med digital penna” (Hjördisdotter von 
Uexküll et al, 2005) bedrevs i samarbete mellan den lasarettsanslutna hemsjukvården (LAH) 
vid Universitetssjukhuset i Linköping och Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings 
universitet. I detta delprojekt, som avslutades hösten 2003, deltog tolv vårdtagare som befann 
sig i livets slutskede. Vårdtagarna var alla inskrivna vid palliativ13 LAH vid 
universitetssjukhuset i Linköping, men vårdades alltså i sina egna hem. Varje vårdtagare förde 
smärtdagbok med hjälp av en digital penna, en mobiltelefon och digitala blanketter som de 
utrustats med.  
 
Digital blanketten och digitalpennan som användes i detta delprojekt stöder Anoto 
funktionalitet, en teknologi utvecklad av Anoto Group som kopplar samman pappersbaserad 
handskrift och digital kommunikation (Anoto Group, 2001). Digitalpennan fungerar som en 
vanlig penna som skriver med vanligt bläck, men det som gör den digital är att den även är 
utrustad med en kamera (Mellgren, 2001). Den digitala blanketten är försedd med ett unikt 
och nästintill osynligt mönster och den digitala pennan registrerar sedan pennans position 
samt rörelse i förhållande till blankettens mönster (Anoto Group, 2001) med hjälp av den 
inbyggda kameran (Mellgren, 2001). Det som skrivs lagras i den digitala pennan och kan 
sedan föras över till en dator eller mobiltelefon via exempelvis Bluetooth och vidare ut över 
Internet (Mellgren, 2001). 
 
Under ett par veckors tid rapporterade vårdtagaren tre gånger om dagen till LAH om hur de 
upplevde sin smärta och hur mycket smärtstillande utöver den dagliga dosen som han/hon 
hade tagit. 
 
Med hjälp av digitalpennan registrerade vårdtagaren i sin smärtdagbok tidpunkt och datum, 
vem som hade gjort uppskattningen och antalet extra doser smärtstillande som de hade tagit. 
Vårdtagaren angav även ett VAS-värde14 med hjälp av en smärtskala där han/hon skattade sin 
upplevda smärta. Uppgifterna skickade sedan vårdtagaren till LAH via mobiltelefonen där de 
registrerades. Personalen på LAH kunde tack vare detta se om vårdtagaren hade fått en ökad 
smärta och de kunde även avläsa hur vårdtagarens smärtvärden hade varit de senaste tre 
dygnen. 
 
Urban Forsum, professor vid Institutionen för molekylär och klinisk medicin i Linköping, 
angav att:  

”– Patienterna upplevde en större trygghet” (Hjördisdotter von Uexküll et al, 
2005, s.29). 
  

Detta tack vare att de kunde bo kvar hemma men ändå ha tillgång till kompetent och 
kvalificerad vård. Resultaten från projektet visade även på att vårdtagarna upplevde en ökad 
vårdkvalité och vårdpersonalen upplevde att deras arbete hade blivit mer strukturerat. Vidare 
ansåg vårdpersonalen att den digitala pennan bidrog till tidsbesparingar tack vare att de fick 
en omedelbar överblick över vårdtagarens smärtssituation (Hjördisdotter von Uexküll 
et al, 2005). 

                                                 
13  Med palliativ avses: ”aktiv helhetsvård av personer med sjukdomar där bot inte längre är att vänta. Målet  
 är bästa möjliga livskvalitet för både patient och anhöriga, att tillgodose de fysiska lika väl som de psykiska,  
 sociala och andliga behoven” (Nationalencyklopedin, 2006). 
14  Med VAS-värde avses ”Visuell Analog Skala” vilket används vid smärtskattning, dvs. hur en vårdtagare  
 upplever sin smärta. 
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5.5. Mobiltelefon 
Används bl a tillsammans med digital penna och digitala blanketter (se avsnitt 5.4). 
 
På Styrsö en av Göteborgs stadsdelar pågick mellan åren 1997 – 1999 ett projekt för att testa: 

”telekommunikation mellan kommunens hemtjänst och distriktssköterskor inom 
hemsjukvården och vårdcentralen” (Kemlén, 2002, s.66).  
 

Projektet inleddes med att all vårdpersonal utrustades med en mobiltelefon. Detta innebar 
omedelbara tidsbesparingar i och med att kommunikationen kunde ske direkt utan att gå via 
en minicall där vårdpersonalen först behövde söka upp en telefon för att kunna ringa tillbaka. 
Vårdpersonalen behövde inte heller uppsöka telefonsvararen i grupplokalen för att checka av 
om någon ringt. Eftersom denna stadsdel består av sex öar så underlättades vårdpersonalens 
arbete markant genom användning av detta IT-stöd (Kemlén, 2002). 
 
När vårdpersonal har tillgång till en mobiltelefon kan de också undvika onödigt resande 
eftersom de kan få all den information om bl a vårdtagare som de behöver via mobilen och de 
kan även bli nådda och nås var de än befinner sig. Detta bidrar även till att minska stressen då 
vårdpersonalen kan få och registrera information direkt på plats hemma hos vårdtagare. Att ha 
en mobiltelefon ständigt till hands innebär också en trygghet eftersom kollegor kan larmas om 
hjälp skulle behövas, antingen genom att ringa eller skicka sms. Vårdpersonalen kan även nå 
varandra med aktuell information via meddelanden till en elektronisk anslagstavla i systemet 
genom att skicka ett SMS eller ringa som vanligt (Utbult, 2004). 
 
Läkare och sjuksköterskor som arbetar inom ”Avancerad Sjukvård i Hemmet” (ASIH, 
se avsnitt 5.2.1) kan via en bärbar dator som de ansluter till sin mobil, koppla upp sig direkt 
mot sjukhusets journalsystem för att komma åt en vårdtagares journal vid hem-
besök (Utbult, 2004). 
 
Läkare kan via vårdtagarens journal, gå in och titta på vilken medicin som vårdtagaren 
tidigare blivit ordinerad. Detta har stor betydelse då en läkare behöver skriva ut ny medicin 
till en vårdtagare. Om en läkare vid hembesök hos en vårdtagare behöver skriva ut ny medicin 
kan denne göra det med en bärbar dator (se avsnitt 5.2.1) eller med hjälp av en 
WAP-mobiltelefon. Receptet skrivs in i telefonen och signeras digital för att sedan överförs 
elektroniskt till ett apotek (Utbult, 2004). 
 
Användning av mobiltelefon som IT-stöd innebär tidsbesparing och en trygghet för läkare och 
sjuksköterskor då de kan nå aktuell och riktig information direkt hemma hos vårdtagaren. 
Tryggheten ökar även för vårdtagaren då denne får rätt medicin ordinerad och han/hon inte 
själv behöver åka till läkaren utan kan få ett besök i det egna hemmet. 
 

5.6. Trygghetslarm 
På äldreboendet Tallidsgården i Stockholmsförorten Nacka utvärderades i ett ITHS projekt 
år 2004 ett flerfunktionellt trygghetslarm som var utformade som ett armband. Via detta larm 
kunde vårdtagare, i likhet med enfunktionellt trygghetslarm, tillkalla vårdpersonal när de 
behövde dygnet runt. Utöver detta kunde även trygghetsarmbandet med hjälp av sensorer 
larma om vårdtagarens normala kroppstemperatur förändrades samt registrera hudens 
temperatur och fuktighetsnivå samt vårdtagarens puls och rörelse. Den registrerade informa-
tionen skickades sedan till en dator på expeditionen. Ytterligare användningsområden med 

 24



 
IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

trygghetslarmet var att om en vårdtagare skulle lämna sitt rum eller irra bort sig från ett visst 
område, fanns det särskilda ljussensorer som slog larm. Skulle någon ur vårdpersonalen 
behöva förstärkning så kunde denne använda sig av trygghetslarmet för att tillkalla hjälp 
(KK-stiftelsen et al, 2004). 
 

5.7. Kodkort 
Kodkort är ett individuellt ID-kort som vårdpersonal använder vid in- och utpassage hos vård-
tagare och/eller på ett äldreboende. Kortet används också exempelvis till att låsa och låsa upp 
dörrar och för att komma in i medicinskåp.  
 
I samma ITHS projekt i Nacka där trygghetsarmband utvärderades, (se avsnitt 5.6) gjordes 
även en utvärdering av behörighetsbegränsade kodkort som användes av vårdpersonalen 
istället för nycklar. Syftet med användningen av kodkort var att de skulle innebära tids-
besparing för vårdpersonalen genom att de inte behövde hämta nycklar när de skulle till en 
vårdtagare. Samtidigt förbättrade dessa kodkort säkerheten i och med att endast behöriga hade 
tillgång till exempelvis medicinskåp. För vårdtagarnas del innebar användningen av vård-
personalens kodkort, en ökad trygghet eftersom det minskade risken att nycklar kom på 
villovägar och i händerna på obehöriga (KK-stiftelsen et al, 2004). 
 

5.8. Videokonferens 
Enligt Kemlén (2002) är videokonferens tillsammans med digital kamera den vanligast 
förekommande typen av telemedicinskt15 stöd. Dock omnämns videokonferens väldigt 
kortfattat i Kemléns rapport ”IT i primärkommunal vård och omsorg – nu och i framtiden” 
från 2002. I ett projekt kallat Kungsholmsprojektet infördes videokonferens till en början i 
form av filmduk, kamera och videoprojektor. Detta användes för vårdplanering, men då det 
bl a krävde närvaro av en IT-ansvarig för hantering av utrustningen så upplevdes inte detta 
IT-stöd som användarvänligt. Dock ledde projektet till att samarbetet mellan de berörda 
parterna förbättrades och resulterade i en kvalitetshöjning, större patientengagemang och en 
ökad säkerhet i verksamheten. Personalen upplevde att deras arbete fick en annan status. 
 

                                                 
15  Telemedicin innebär ”sammanfattande benämning på olika tillämpningar inom sjukvården där  
 telekommunikation används för att överföra icke-verbal medicinsk information”  
 (Nationalencyklopedin, 2006). 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

6. Resultat 
Enkätsvar registrerades till och med 2006-05-08. 
Resultatet från vår enkätundersökning baseras på svaren 
från 58 st. respondenter av de sammanlagt 230 st. 
enhetschefer som enkäten skickades ut till i de 13 utvalda 
kommunerna. Detta innebär en svarsfrekvens på 25.22%. 

Förklaringar till tabeller 
Arb = arbetsterapeuter 
Enh = enhetschefer 
Läk = läkare 
Sgy = sjukgymnaster 
Ssk = sjuksköterskor 
U/V = undersköterskor/Vårdbiträden 
Adm = administrativ personal 
Ann = annan personal 
Vta = vårdtagare 
Anh = anhörig 
 

Ant. = antal 
Anv. omr. = användningsområde 
 

område ej specificerat = 
respondenten har svarat att det 
aktuella IT-stödet används av en viss 
utförare, men inte angett till vad 
stödet används. 

 
Av de 58 inkomna respondent svaren är fördelningen 
mellan äldreboende och hemtjänst som så att 8 st. svar 
kommer från hemtjänst och 30 st. från äldreboende. 20 st. 
respondenter har svarat vilka IT-stöd som används både 
på äldreboenden och inom hemtjänsten16, vilket betyder 
att det är sammanlagt 78 svar som ligger till grund för vårt 
resultat. 
 
 
I efterföljande avsnitt presenteras en sammanställning 
över användningsområde, utförare samt intressenter för 
respektive inom äldrevård och omsorg idag före-
kommande IT-stöd. 
 
 
 

                                                 
16  Dessa 20 respondenter består av verksamhetschefer och IT-ansvariga vilka har fått enkäten vidarebefordrad  
 till sig av enhetschefer. 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

6.1. Bildtelefoni/Videotelefoni 
Ingen av respondenterna har angett att bildtelefoni används i verksamheten. 
 

6.2. Dator 

6.2.1. Bärbar dator 

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %

beslutsfattande 
vid myndig- 
hetsutövning

1 2,4% 2,4%

distansarbete 2 4,9% 4,9%
dokumentation 2 4,9% 2 4,9% 2 4,9% 3 7,3% 2 4,9% 26,8%
lägga 
beställningar

1 2,4% 2,4%

personal 
administration

1 2,4% 2,4%

presentation 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 9,8%
protokoll- 
skrivning

2 4,9% 4,9%

rapport- 
skrivning

1 2,4% 2,4%

uppföljning och 
kontroll

2 4,9% 4,9%

utbildning 2 4,9% 4,9%
utrednings- 
arbete

1 2,4% 2,4%

område ej 
specif icerat 6 14,6% 1 2,4% 2 4,9% 2 4,9% 2 4,9% 31,7%

Utförare i 
antal och % 2 4,9% 9 22,0% 2 4,9% 4 9,8% 8 19,5% 2 4,9% 11 26,8% 3 7,3% - - - -

Adm Ann Vta AnhSsk U/V

Antal respondenter som svarat: 17 st.

Arb Enh Läk Sgy

Bärbar dator

Användnings- 
område

Anv. 
omr. i 

%

Utförare

Tabell 1: Presenterar vem som använder sig av en bärbar dator samt till vad den används. 

 
 

Intressent Ant. Intressent i %
arbetsgrupper 2 40,0%
hela 
verksamheten

2 40,0%

mötesdeltagare 1 20,0%
5

Vem har nytta av/är intresserad av 
den lagrade informationen?
Antal respondenter som svarat: 5 st.Orsak Ant. Orsak i %

effektivare än 
handskrift

1 9,1%

flexibilitet 2 18,2%
mobilitet 2 18,2%
möjliggör 
distansarbete

4 36,4%

möjliggör 
dokumentation 
vid källan

2 18,2%

11

Främsta orsak till att bärbar dator infördes
Antal respondenter som svarat: 10 st.  

 
 
 
 
 

Tabell 3: Visar intressenter av den lagrade informationen. 

 
 

Tabell 2: Visar främsta orsak till införandet av bärbar dator. 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

6.2.2. Handdator 

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
arbetstids- 
registrering

2 8,7% 8,7%

dokumentation 3 13,0% 1 4,3% 2 8,7% 26,1%
ekonomi 
administration 1 4,3% 4,3%

hämta vård- 
tagarinformation

2 8,7% 1 4,3% 13,0%

schemaläggning 1 4,3% 4,3%
skicka e-post 1 4,3% 1 4,3% 1 4,3% 13,0%
uppföljning och 
kontroll 2 8,7% 8,7%

vårdtagar- 
planering

2 8,7% 8,7%

område ej 
specif icerat 1 4,3% 1 4,3% 1 4,3% 13,0%

Utförare i 
antal och % 

 - - 7 30,4%  - -  - - 3 13,0% 10 43,5% 2 8,7%  - - 1 4,3%  - -

AdmArb Enh

Antal respondenter som svarat: 10 st.

Läk Sgy Ssk U/VAnvändnings- 
område

Anv. 
omr. i 

%

Utförare

Handdator

Ann Vta Anh

Tabell 4: Presenterar vem som använder sig av en handdator samt till vad den används. 

 
 

Orsak Ant. Orsak i %
följa samhällets 
utveckling 

1 10,0%

mobilitet och 
tillgänglighet

1 10,0%

säkerställa 
dokumentation 
och arbets- 
planering

2 20,0%

tidsbesparing 2 20,0%
underlätta 
arbetet 4 40,0%

10

Främsta orsak till att handdator infördes
Antal respondenter som svarat: 8 st.

Intressent Ant. Intressent i %
arbets- 
planerare

1 12,5%

IT-stöds- 
användarna

1 12,5%

myndigheter 1 12,5%
vårdpersonal 3 37,5%
vårdtagare i 
behov av 
hemtjänst

2 25,0%

8

Vem har nytta av/är intresserad av 
den lagrade informationen?
Antal respondenter som svarat: 8 st.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5: Visar främsta orsak till införandet  Tabell 6: Visar intressenter av den lagrade informationen. 
av handdator. 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

6.2.3. Stationär dator 

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
arbetstidsregistrering 1 0,1% 2 0,2% 2 0,2% 2 0,2% 10 1,1% 1 0,1% 2 0,2% 2,2%
avvikelserapportering 3 0,3% 2 0,2% 4 0,4% 4 0,4% 2 0,2% 1 0,1% 2 0,2% 2,0%
beslutsunderlag 
framtagning

1 0,1% 0,1%

dokumentation 9 1,0% 17 1,9% 8 0,9% 11 1,2% 9 1,0% 6 0,7% 3 0,3% 7,0%
dokumentation HsL 9 1,0% 2 0,2% 2 0,2% 9 1,0% 3 0,3% 7 0,8% 3,6%
dokumentation SoL 7 0,8% 10 1,1% 7 0,8% 8 0,9% 2 0,2% 3,8%
E-dos 1 0,1% 1 0,1% 0,2%
e-handel 1 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 0,3%
ekonomi administration 6 0,7% 44 4,9% 2 0,2% 7 0,8% 6 0,7% 28 3,1% 10,4%
för att få tillgång till 
lagar och föreskrifter

7 0,8% 1 0,1% 7 0,8% 7 0,8% 2,5%

hjälpmedelshantering 13 1,5% 3 0,3% 1 0,1% 1,9%
hämta vård- 
tagarinformation

1 0,1% 3 0,3% 1 0,1% 3 0,3% 0,9%

information till 
enhetschef

1 0,1% 0,1%

Internet 1 0,1% 2 0,2% 1 0,1% 2 0,2% 0,7%
kommunikation                 
(ej via e-post) *

9 1,0% 9 1,0% 7 0,8% 5 0,6% 3 0,3% 10 1,1% 8 0,9% 5,7%

ledighetsansökan 4 0,4% 2 0,2% 0,7%
lägga beställning 8 0,9% 7 0,8% 4 0,4% 5 0,6% 11 1,2% 4 0,4% 2 0,2% 4,6%
lägga in nya användare 
i dokumentations- 
program

1 0,1% 0,1%

myndighetsutövning 1 0,1% 0,1%
nyckelhantering 
administration

1 0,1% 0,1%

omsorgsbeslut 3 0,3% 0,3%
omvårdnadsjournal 5 0,6% 1 0,1% 2 0,2% 6 0,7% 1,6%
personal administration 8 0,9% 1 0,1% 11 1,2% 2,2%
protokollskrivning 1 0,1% 1 0,1% 0,2%
rapportskrivning 1 0,1% 4 0,4% 1 0,1% 2 0,2% 2 0,2% 8 0,9% 2,0%
rehabiliterings relaterad 
administration

4 0,4% 0,4%

schemaläggning 16 1,8% 1 0,1% 14 1,6% 12 1,3% 4,8%
skicka e-post 17 1,9% 23 2,6% 2 0,2% 12 1,3% 10 1,1% 15 1,7% 14 1,6% 7 0,8% 7 0,8% 12,0%
ta emot uppdrag från 
vårdtagare

1 0,1% 2 0,2% 0,3%

uppföljning och kontroll 8 0,9% 1 0,1% 1,0%
uttag av bistånd 1 0,1% 0,1%
uttag av vårdbehovs- 
bedömning

1 0,1% 0,1%

vårdtagar- 
dokumentation

15 1,7% 14 1,6% 9 1,0% 15 1,7% 12 1,3% 5 0,6% 1 0,1% 7,9%

vårdtagarplanering 7 0,8% 1 0,1% 7 0,8% 6 0,7% 2,3%
vårdtyngdmätning 11 1,2% 1,2%
ärendehantering 1 0,1% 1 0,1% 0,2%
övrig ordbehandling 2 0,2% 2 0,2% 2 0,2% 3 0,3% 1,0%
övrigt administrativt 
arbete

2 0,2% 4 0,4% 1 0,1% 2 0,2% 1 0,1% 2 0,2% 1,3%

område ej specif icerat 18 2,0% 18 2,0% 10 1,1% 18 2,0% 20 2,2% 16 1,8% 15 1,7% 6 0,7% 1 0,1% 1 0,1% 13,7%

Utförare i antal och % 134 15,0% 226 25,3% 15 1,7% 96 10,7% 102 11,4% 141 15,8% 137 15,3% 34 3,8% 2 0,2% 8 0,9%

Sgy Anh
Anv. 

omr. i 
%

Utförare
Ann Vta

Antal respondenter som svarat:  67 st. 

Användnings- 
område Arb Enh Läk Ssk U/V Adm

Stationär dator

Tabell 7: Presenterar vem som använder sig av en stationär dator samt till vad den används. 

* = kommunikation mellan kommun - landsting, mellan personal samt kommunikation med MAS (Medicinsk 
Ansvarig Sjuksköterska). 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

Intressent Ant. Intressent i %
"Konstig fråga!" 1 1,1%
"Olika" 1 1,1%
administrativ- 
personal

5 5,4%

anhöriga 6 6,5%
biståndshand-
läggare

3 3,3%

enhetschef 7 7,6%
förvaltnings- 
chef

3 3,3%

hela 
verksamheten

19 20,7%

kommunledning 1 1,1%
länsstyrelsen 3 3,3%
myndigheter 1 1,1%
politiker 1 1,1%
socialstyrelsen 2 2,2%
statistik uttagare 2 2,2%
verksamhets- 
chef

5 5,4%

vårdpersonal 19 20,7%
vårdtagare 13 14,1%

92

Antal respondenter som svarat: 55 st.

Vem har nytta av/är intresserad av 
den lagrade informationen?

 

Orsak Ant. Orsak i %
lagstadgat 
dokumentations- 
krav

2 2,4%

effektivisering 11 13,1%
enhetlig 
dokumentation

8 9,5%

förenklar 
kommunikation

9 10,7%

hänga med i 
utvecklingen

3 3,6%

kvalitetssäkring 
av dokumen- 
tation

5 6,0%

kvalitetssäkring 
av information

11 13,1%

lättillgänglig 
informatation

9 10,7%

administrativ 
personal

1 1,2%

rationalisering 2 2,4%
ta emot bistånd 1 1,2%
tidsvinst 1 1,2%
underlätta 
planeringsarbete

6 7,1%

underlättar 
arbetet

3 3,6%

underlättar 
dokumentation 12 14,3%

84

Främsta orsak till att stationär dator infördes
Antal respondenter som svarat: 53 st.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9: Visar intressenter av den lagrade informationen. 

 
 
 

Tabell 8: Visar främsta orsak till införandet av stationär dator. 

 

6.3. Digitalkamera 

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
dokumentation 1 3,7% 3,7%
för ID-korts- 
tillverkning

1 3,7% 3,7%

registrera och 
dokumentera 
sår och 
läkningsproces

1 3,7% 1 3,7% 5 18,5% 1 3,7% 29,6%

rådfrågning 1 3,7% 3,7%
särskilja 
sökande vid 
nyrekrytering

2 7,4% 7,4%

vårdtagar- 
dokumentation

1 3,7% 1 3,7% 7,4%

område ej 
specif icerat 1 3,7% 3 11,1% 1 3,7% 3 11,1% 2 7,4% 2 7,4% 44,4%

Utförare i 
antal och % 3 11,1% 4 14,8% - - 3 11,1% 9 33,3% 3 11,1% 5 18,5% - - - - - -

Arb Enh Läk Sgy
Användnings- 
område

Digitalkamera
Antal respondenter som svarat: 21 st.

Ssk U/V Adm Ann Vta Anh
Utförare Anv. 

omr. i 
%

Tabell 10: Presenterar vem som använder sig av en digitalkamera samt till vad den används. 
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IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

 

Orsak Ant. Orsak i %
 diagnosticering 1 5,6%
förstärka 
dokumentation

2 11,1%

kunna särskilja 
sökande vid 
nyrekrytering

2 11,1%

personal 
identif iering

1 5,6%

sårdokumenta-
tion

2 11,1%

såruppföljning 3 16,7%
utflykt och fest 
dokumentation 7 38,9%

18

Främsta orsak till att digitalkamera infördes
Antal respondenter som svarat: 17 st.  

 
 
 
 

Intressent Ant. Intressent i %
vårdtagare 4 50,0%
vårdpersonal 3 37,5%
"Alla berörda" 1 12,5%

8

Vem har nytta av/är intresserad av 
den lagrade informationen?
Antal respondenter som svarat: 8 st.

Tabell 12: Visar intressenter av den lagrade informationen 

 
 
 
 
 
 

Tabell 11: Visar främsta orsak till införandet av digitalkamera. 

 

6.4. Digital blankett 
Angående digital blankett kan våra respondenter ha uppfattat användningen av detta IT-stöd 
annorlunda än vad vi hade tänkt och avsåg. Det vi avsåg var digital blankett i den betydelse 
som den har i litteraturen (se avsnitt 5.4). Med tanke på de användningsområden som 
respondenterna uppgav så insåg vi att de mer såg tidigare manuella blanketter (såsom 
ledighetsansökan och felanmälan) som numera finns som elektroniska dokument som en 
digital blankett.  

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
dokumentation 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 7,1%
felanmälan 1 2,4% 1 2,4% 4,8%
klagomåls- 
hantering

1 2,4% 2,4%

kommunens 
egna enkäter

1 2,4% 1 2,4% 4,8%

ledighets- 
ansökan

1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 16,7%

rehabiliterings 
relaterad 
administration

1 2,4% 2,4%

schemaläggning
1 2,4% 2,4%

utredningsmall 
SoL

1 2,4% 7 16,7% 19,0%

vårdtagar- 
planering

1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 1 2,4% 9,5%

område ej 
specificerat 1 2,4% 3 7,1% 1 2,4% 2 4,8% 3 7,1% 3 7,1% 31,0%

Utförare i 
antal och % 2 4,8% 11 26,2% 1 2,4% 2 4,8% 3 7,1% 8 19,0% 6 14,3% 2 4,8% - - 7 16,7%

Anv. 
omr. i 

%

Utförare

Digital blankett

Vta AnhAnnSgy Ssk U/V Adm

Antal respondenter som svarat: 16 st.

Användnings- 
område Arb Enh Läk

Tabell 13: Presenterar vem som använder sig av en digital blankett samt till vad den används. 

 

Orsak Ant. Orsak i %
förenkla arbetet 2 50,0%
bättre 
tillgänglighet 2 50,0%

4

Främsta orsak till att digital blankett infördes
Antal respondenter som svarat: 4 st.  

 
 
 
 

Intressent Ant. Intressent i %
all personal 2 66,7%
den enskilde 1 33,3%

3

Vem har nytta av/är intresserad av 
den lagrade informationen?
Antal respondenter som svarat: 3 st.

 
Tabell 14: Visar främsta orsak till införandet Tabell 15: Visar intressenter av den lagrade informationen. 
av digital blankett. 
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6.5. Digitalpenna 

Orsak Ant. Orsak i %
ättre upp- 
öljning

1 33,3%

nderlättar 
nventering 2 66,7%

3

rämsta orsak till att digitalpenna infördes
ntal respondenter som svarat: 3 st.

b
f
u
i

F
A

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
frånvarorapportering 1 0,3% 1 0,3% 0,7%
lägga beställningar 1 0,3% 2 0,7% 1 0,3% 1 0,3% 2 0,7% 2,4%
nå hälso- och 
sjukvårdspersonal

1 0,3% 7 2,4% 2 0,7% 3,5%

nå omvårdnads- 
personal

7 2,4% 1 0,3% 2,8%

ringa och skicka SMS 20 7,0% 22 7,7% 2 0,7% 14 4,9% 15 5,2% 12 4,2% 9 3,1% 2 0,7% 33,6%
rådfrågning 1 0,3% 1 0,3% 2 0,7% 1,4%
ta emot larm från 
vårdtagare

1 0,3% 7 2,4% 7 2,4% 5,2%

nå och tillkalla läkare 
och/eller ambulans

7 2,4% 2 0,7% 7 2,4% 5,6%

område ej specif icerat 22 7,7% 32 11,2% 7 2,4% 16 5,6% 22 7,7% 13 4,5% 14 4,9% 2 0,7% 44,8%

Utförare i antal och % 45 15,7% 57 19,9% 9 3,1% 53 18,5% 46 16,1% 42 14,7% 23 8,0% 11 3,8% - -

Utförare Anv. 
omr. i 

%

Mobiltelefon

Adm
Användnings- 
område Arb Enh Läk

Antal respondenter som svarat: 64 st.  

Ann Vta AnhSgy Ssk U/V

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
arbetstidsregistrering 1 20,0% 20,0%
behandling av uppgifter 1 20,0% 20,0%
ID-märkning av 
inventarier

2 40,0% 40,0%

registrering av insatser 
hos vårdtagare

1 20,0% 20,0%

område ej specif icerat 0,0%

Utförare i antal och % - - 1 20,0% - - - - - - 2 40,0% 2 - - - - - - -

Anv. 
omr. i 

%

Utförare

Digitalpenna *

Vta AnhArb Enh

Antal respondenter som svarat: 3 st.

Användnings- 
område SgyLäk Ssk U/V Adm Ann

Tabell 16: Presenterar vem som använder sig av en digitalpenna samt till vad den används. 

* = Frågan endast ställd till hemtjänst. 
 
 

Intressent Ant. Intressent i %
ekonomichef 2 50,0%
enhetschef 1 25,0%
verksamhets- 
chef 1 25,0%

4

Vem har nytta av/är intresserad av 
den lagrade informationen?
Antal respondenter som svarat: 3 st.

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 17: Visar främsta orsak till införandet  Tabell 18: Visar intressenter av den lagrade informationen. 
av digitalpenna. 

 

6.6. Mobiltelefon 

Tabell 19: Presenterar vem som använder sig av en mobiltelefon samt till vad den används. 
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Orsak Ant. Orsak i %
kvalitet 7 11,9%
mobilitet 3 5,1%
nåbarhet 8 13,6%
rationalisering 1 1,7%
tillgänglighet 23 39,0%
underlätta 
kommuniktion

6 10,2%

ökad säkerhet 11 18,6%

Främsta orsak till att mobiltelefon infördes
Antal respondenter som svarat: 47 st.

59

Tabell 20: Visar främsta orsak till införandet av mobiltelefon. 

 

6.7. Trygghetslarm 
Då vi missade att fråga efter trygghetslarm i vår enkät beslutade vi oss för att titta vad som 
står om trygghetslarm på de utvalda kommunernas hemsidor. Det visade sig att samtliga 
kommuner (förutom Gällivare) erbjöd trygghetslarm, men det framgick inte alltid om det var 
ett en- eller flerfunktionellt trygghetslarm. Gällivare kommun kan vi inte uttala oss om då 
deras hemsida för tillfället är under rekonstruktion.  
 
I likhet med äldreboendet Tallidsgården i Nacka så är en del kommuners trygghetslarm 
utformade som ett armband, men några av de tillfrågade kommunerna erbjuder även larmet i 
form som ett halsband. Med hjälp av detta IT-stöd kan vårdtagaren larma om de t ex ramlar 
omkull och inte kan ta sig upp. Om det skulle uppstå en akut situation kan vårdtagaren genom 
att trycka på larmknappen som sitter på trygghetslarmet, få kontakt med larmmottagningen 
eller vårdpersonal dygnet runt. Larmknappen sänder en signal till vårdtagarens telefon som i 
sin tur sänder larmet vidare till en larmmottagning. 
 
På Halmstads kommuns hemsida anges det att vårdtagaren känner en ökad trygghet och 
säkerhet i hemmet om han/hon har tillgång till ett trygghetslarm. Borlänge kommun menar att 
det även kan kännas bra för anhöriga att veta att deras vårdtagare har ett trygghetslarm om det 
skulle hända något.  
 
I Kalmar kommun ansluts larmet till SOS Alarm i Växjö eller till den hemtjänstgrupp i det 
område som vårdtagaren bor.  
 
I Göteborgs stadsdel Kortedala anges det att trygghetslarm är den enda insats som många 
äldre har. 
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6.8. Kodkort 

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
dörröppning 2 3,0% 1 1,5% 1 1,5% 6,1%
identif iering vid 
hembesök

3 4,5% 3 4,5% 1 1,5% 10,6%

område ej 
specificerat 3 4,5% 9 13,6% 2 3,0% 6 9,1% 18 27,3% 11 16,7% 3 4,5% 2 3,0% 1 1,5% 83,3%

Utförare i 
antal och % 3 4,5% 14 21,2% 2 3,0% 6 9,1% 18 27,3% 15 22,7% 5 7,6% 2 3,0% 1 1,5% - -

Utförare

Kodkort

Arb Enh Sgy Ssk U/VLäk
Anv. 

omr. i 
%

Adm Ann

Antal respondenter som svarat: 27 st.

Användnings- 
område Vta Anh

Tabell 21: Presenterar vem som använder sig av kodkort samt till vad det används. 

 

Orsak Ant. Orsak i %
identif iering av 
personal

6 37,5%

säkerhet 7 43,8%
säkerställa 
nyckelhantering 3 18,8%

16

Främsta orsak till att kodkort infördes
Antal respondenter som svarat: 16 st.

Tabell 22: Visar främsta orsak till införandet av kodkort. 

 

6.9. Videokonferens 
Ingen av respondenterna har angett att videokonferens används i verksamheten. 
 

6.10. Övriga IT-stöd 
Följande andra IT-stöd som framkom i enkätsvaren: 

• E-dos17 
• ”Stordatasystem för dokumentation enligt SoL och HSL. Avgifter är kopplat till SoL-

dokumentationen”. 
• Planeringsverktyget TES 

 

6.11. Befintliga och framtida önskemål 
55 st. respondenter svarade att det fanns önskemål från personalen avseende både befintliga 
och framtida IT-stöd, och deras svar fördelades enligt följande: 

• 19 st. angav att det från vårdpersonalens sida fanns önskemål om att kunna föra in 
dokumentation direkt i ett datorstöd (hand-, bärbara och stationära datorer). 

• 14 st. uppgav att det önskades fler datorstöd (hand-, bärbara och stationära datorer) till 
både vårdpersonal och den övriga vårdpersonalen. 

• 8 st. svarade att fler mobiltelefoner efterfrågades. 
• 8 st. angav att det efterfrågades tidsregistreringssystem. 
• 6 st. angav att det efterfrågades mer utbildning för personalen. 

                                                 
17  E-dos är ett webbaserat IT-stöd som används för att skicka ordinationer från läkare till ApoDos (Apotekets  
 dosexpedierade läkemedel). På Apoteket förpackas läkemedlen i dospåsar där respektive förpackning  
 innehåller samtliga läkemedel som ska tas av patienten vid ett och samma tillfälle (Apoteket, 2006). 
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• 3 st. uppgav att planeringssystem efterfrågades. 
• 2 st. angav att det fanns önskemål om att få tillgång till e‑post. 
• 1 st. uppgav att införande av kodkort efterfrågades. 
• 1 st. uppgav att avvikelsehanteringssystem önskades. 
• 1 st. svarade: ”Ja, naturligtvis. Frågan är för stor att besvara i en enkät. Det handlar 

om allt ifrån ’Nationell IT-strategi för vård och omsorg’ till detaljönskemål”. 
• 1 st. svarade att det fanns önskemål om mer användarvänlig vårdtagardokumentation. 

 
10 st. respondenter svarade följande på frågan om det fanns önskemål från vårdtagare 
avseende både befintliga och framtida IT-stöd: 

• 8 st. svarade att det i dagsläget inte fanns några önskemål men att det kommer att 
finnas i framtiden. 

• 1 st. svarade: ”Ja, naturligtvis. Frågan är för stor att besvara i en enkät. Det handlar 
om allt ifrån ’Nationell IT-strategi för vård och omsorg’ till detaljönskemål” 

• 1 st. angav att det fanns önskemål om tillgång till dokumentation. 
 
22 st. respondenter svarade att anhöriga till vårdtagare har möjlighet att använda sig av 
IT-stöd och respondenternas svar fördelade sig som så: 

• 19 st. angav att det fanns möjlighet att skicka e‑post till enhetschef och vårdpersonal. 
• 14 st. uppgav att vårdpersonalen kan kontaktas via mobiltelefon. 
• 7 st. svarade att det fanns blanketter tillgängliga på kommunens hemsida. 
• 4 st. angav ‘kommunens hemsida’. 
• 1 st. angav att det i dagsläget inte fanns möjlighet, men att anhörigas användning av 

IT-stöd ingår i tankar om framtida utvecklingsbehov. 
 

6.12. Övriga kommentarer 
21 st. respondenter lämnade övriga kommentarer och synpunkter på IT-stöd inom äldrevård 
och omsorg, några av dessa presenteras nedan: 

• ”Den datoriserade journaldokumentationen har inneburit ett stort lyft vad gäller 
kvalité och säkerhet.” 

• ”Der finns stora utvecklingsområde för att underlätta arbetet och öka informationen.” 
• ”Framöver kommer nog vårdbiträden och undersköterskor att dokumentera Sol och 

Hsl direkt i datasystemet.” 
• ”Idagsläget är det mesta av vårt it-stöd mest riktad mot den administrativa delen av 

vårt arbete, jag tror personligen att det finns otroligt mycket att göra när det gäller 
it-stöd som brukaren kan använda sig av eller som finns i dennes boende miljö som 
gör att det underlättar till fortsatt boende i det ordinära hemmet.” 

• ”Eftersom vi arbetar med människor så är tanken givetvis att vi ska kvalitetssäkra för 
de som är beroende av oss samt underlätta för de som är anställda av oss att göra det 
Det är viktigt att utveckla it-stöd. Det blir säkrare vård och tillgängligheten ökar.” 

• ”Jag tror att äldreomsorgen/hemtjänsten har väldigt lite IT stöd igentligen och att 
man säkert skulle kunna vidareutveckla mycket. Under hösten är vi på gång med 
elektronisk fakturering. Pappers fakturorna försvinner och allt sköts via datorn…” 

• ”Kunskapen hos personalen är inte ok många är äldre som har ett motstånd, rädsla 
att använda IT hjälpmedel.” 

• ”Stockholm Stad håller just nu på att införa ett gemensamt datoriserat journalsystem 
för hela staden. Kommer vara klart under höstan 2006. Detta gäller ’Hsl- 
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personal’. Våren 2007 kommer även den personal som omfattas av ’Sol’ att 
dokumentera via dator.” 
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7. Analys 
Vi har i vår analys valt att bortse ifrån ‘område ej specificerat’, detta eftersom det är omöjligt 
för oss att veta vilket användningsområde som egentligen avses.  
 

7.1. Bildtelefoni/Videotelefoni 
Inga av våra respondenter angett att bildtelefoni används. Vi finner avsaknaden av detta 
IT-stöd förvånande då det i litteraturen omnämns som ett IT-stöd med stor potential avseende 
användningsmöjligheter. Avsaknaden skulle dock t ex kunna ha sina förklaringar i stora 
investeringskostnader, inte fullt utvecklad bakomliggande teknik samt att det inte finns behov 
för denna typ av IT-stöd. 
 

7.2. Dator 

7.2.1. Bärbar dator 
I vår undersökning framkom det att administrativ personal, enhetschefer och sjuksköterskor är 
de tre främsta utförarna när det gäller bärbara datorer. I den litteratur vi studerat är det endast 
sjuksköterskor av dessa tre som omnämns. 
 
I likhet med projektet ”Vård i hemmet och journal på distans” i Göteborg angav våra 
respondenter att sjuksköterskor använder en bärbar dator för rapportskrivning och 
dokumentation. Dokumentation angavs som största användningsområde, men det framgår inte 
vilken typ av dokumentation det rör sig om. När det gäller sjuksköterskor så kan det utifrån 
teorin handla om att de vid hembesök hos vårdtagare dokumenterar information om 
vårdtagaren samt utförda och framtida vårdinsatser.  
 
Dokumentation som görs av enhetschefer och administrativ personal antar vi exempelvis 
skulle kunna vara personaladministration och ekonomiadministration då hela verksamheten 
samt arbetsgrupper angavs som främsta intressenter.  
 
Presentation angavs som användningsområde för enhetschefer, sjukgymnast, sjuksköterska 
och administrativ personal. Då mötesdeltagare var en intressent av den lagrade informationen, 
så skulle det kunna vara så att en bärbar dator exempelvis används av en enhetschef för att 
sammanställa och presentera informationsmaterial för personalen vid personalmöten eller vid 
utbildningstillfällen. För övriga utförare är det svårare att spekulera i användningen. 
 
I vårt resultat går det att utläsa att enhetschef och administrativ personal är överrepresenterade 
utförare av detta IT-stöd, vilket kan indikera att bärbara datorer mest användas i ett 
administrativt syfte. Vi finner även stöd för detta i de övriga kommentarer som våra 
respondenter lämnat. Där uttrycks det tydligt att IT-stöden mest är inriktade på den 
administrativa delen av verksamheten.  
 
Orsakerna till att detta IT-stöd införts är olika. Dels anges att det är enklare och mer effektivt 
att föra in information i en bärbar dator än om det görs manuellt. Vidare möjliggör en bärbar 
dator att personal kan vara mer flexibel och arbeta på distans. Denna information är av 
intresse för arbetsgruppen men även hela verksamheten. 

 37



 
IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg – till vad, för vem, av vilka? 

Läkare var en underrepresenterad utförargrupp i enkätsvaren och de använde en bärbar dator 
för dokumentation, men inte heller här angavs vilken typ dokumentation som avsågs. I 
Botkyrka och Huddinge använde läkare detta IT-stöd för att komma åt vårdtagarjournaler. 
Detta skulle även kunna vara det som våra respondenter avser med dokumentation.  
 

7.2.2. Handdator 
Undersköterskor och vårdbiträden, enhetschefer samt sjuksköterskor utgör de tre procentuellt 
största utförargrupperna. Även här anges dokumentation som det vanligaste användnings-
området, men eftersom det inte framgår vilken typ av dokumentation det är så kan vi bara 
spekulera. En del respondenter har endast svarat ‘dokumentation’ medan andra respondenter 
har angett mer specifikt vad de använder handdator till.  
 
I likhet med t ex vårdpersonalen på Vallby (se avsnitt 5.2.2) så använder undersköterskor och 
vårdbiträden handdatorn för att bl a registrera den tid som deras vårdinsatser tar samt planera 
och schemalägga vad som ska göras hos en viss vårdtagare. Undersköterskor och vårdbiträden 
använder dessutom handdatorn för att hämta information om vårdtagaren, vilket även gäller 
för sjuksköterskor. Enhetschefer använder handdatorn till uppföljning och kontroll. 
 
Främsta orsak till att handdatorn infördes är att den underlättar arbetet och en annan orsak var 
att säkerställa dokumentation och arbetsplanering. Även detta stämmer in på de effekter som 
exempelvis vårdpersonalen på Vallby ansåg att en handdator medförde. 
 
I enkäten framkom att handdatorn i första hand är till för vårdpersonal samt vårdtagare i 
behov av hemtjänst, då dessa angavs som intressenter av den lagrade informationen. Då det 
gäller vårdtagarens intresse så kan det ha att göra med att vårdtagarinformationen är aktuell 
och korrekt, men även att vårdtagaren endast blir debiterad för hos denne gjorda insatser. 
Vårdpersonalen har även de en trygghet i att vårdtagarinformationen är korrekt samt att 
vårdpersonalen blir mobila och tillgängliga då de kan komma åt och registrera information 
direkt ute på fältet, vilket i sin tur leder till tidsbesparing. 
 
Utifrån vårt resultat så verkar det inte som om handdatorn används av övrig vårdpersonal, 
men däremot av administrativ personal för ekonomiadministration vilket vi blev förvånade 
över eftersom vi inte riktigt kan se kopplingen mellan en handdator och administrativ 
personal. 
 

7.2.3. Stationär dator 
Samtliga utförargrupper finns representerade som användare av stationära datorer. Enhets-
chefer är den största gruppen, följd av undersköterskor och vårdbiträden samt administrativ 
personal.  
 
Enhetschefer och administrativ personal använder detta IT-stöd främst i administrativt syfte, 
såsom t ex ekonomiadministration, arbetstidsregistrering och schemaläggning, vilken vi inte 
fann förvånande eftersom dessa torde ingå i utförargruppernas arbetsuppgifter. I likhet med 
det som sades under bärbar dator (se avsnitt 7.1) så finner vi stöd för att IT-stöd mest används 
i ett administrativt syfte i respondent kommentarerna, vilket även borde vara applicerbart på 
stationär dator. 
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Vidare så angavs att enhetscheferna även gjorde SoL-, HsL- och vårdtagardokumentation med 
hjälp av stationär dator. Detta var något som Hedström (2004) omtalar att även enhets-
cheferna inom Åkerbo omsorg i Linköping gjorde. 
 
Enligt Utbult (2004) så användes stationära datorer av vårdpersonal främst för att planera, 
följa upp, styra, dokumentera samt komma åt information. Dessa användningsområden anges 
även för undersköterskor och vårdbiträden i våra enkätsvar.  
 
De minsta utförargrupperna är vårdtagare och anhöriga. För vårdtagaren har ‘information till 
enhetschef’ angivits, vilket vi ställer oss undrande till då vi inte vet vad det innebär. Det skulle 
kunna handla om klagomål från vårdtagaren sida eller allmän information som vid t ex flytt. 
E-post är det användningsområde som angetts för anhöriga, vilket vi tror kan användas för att 
kontakta enhetschef eller vårdpersonal.  
 
Införandet av detta IT-stöd har enligt våra respondenter medfört att vårdtagarinformation 
enklare och fortare kan registreras istället för att göras manuellt, vilket i sin tur medför en 
kvalitetssäkring av dokumentationen. Eftersom informationen lagras direkt så innebär det att 
den är tillgänglig för all berörd personal. Samtliga dessa användningsområden omtalas även 
av Utbult (2004). Vi finner även stöd för detta i respondent kommentarerna då bl a 
datorisering av journaldokumentation sades ha förbättrat både säkerhet och kvalité. 
 
Även planeringsarbete och enhetlig dokumentation nämns av våra respondenter som orsaker 
till varför stationär dator infördes.  
 
En ytterligare intressant orsak som framkom av vår enkät är att några kommuner har angett 
‘hänga med i utvecklingen’. Detta är något som vi reflekterat över i vår inledning som en 
faktor för att tilltala en yngre generation arbetssökande. 
 
Det är svårt att urskilja den främsta intressenten för den lagrade informationen då 
‘hela verksamheten’ är den procentuellt största andelen. I Utbult (2004) nämns vårdpersonal, 
enhetschefer, administrativ personal samt vårdtagare som intressenter av informationen. 
Dessa intressentgrupper återspeglas även i våra enkätsvar.  
 

7.3. Digitalkamera 
I Utbults rapport från 2004 angavs det att det var vårdpersonal som främst använde digital-
kamera för att ta bilder av en vårdtagares sårutveckling och att bilderna sedan sändes via 
e-post till en läkare för bl a konsultation om hur såret skulle vårdas. I likhet med detta har 
även våra respondenter angivit sårdokumentation, såruppföljning samt diagnostisering som 
orsaker till införandet av digitalkamera i verksamheten. De har också angett att det är 
vårdtagare, vårdpersonal samt alla berörda som är de som har nytta och intresse av den 
information som dokumenteras med en digitalkamera. Detta borde även innebära att läkare 
har ett intresse att se hur sårutvecklingen fortlöper eftersom hudspecialister enligt Utbults 
rapport också är inblandade vid konsultation angående sårvård. Dock angav inte våra 
respondenter läkare som utförare för detta IT-stöd.  
 
Våra respondenter angav att även arbetsterapeuter och sjukgymnaster använder sig av digital-
kamera för att dokumentera och registrera sår och läkningsprocess hos vårdtagare, men också 
för vårddokumentation. I Utbult (2004) nämns det att i projektet som utvärderades på Styrsö i 
Göteborg uppkom idéer från arbetsterapeuter och sjukgymnaster om nya användnings-
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områden för digitalkameran. De föreslog att de skulle kunna dokumentera utvecklingen vid 
arbetsterapi för en vårdtagare. Det framkommer dock inte i våra enkätsvar vilken typ av 
vårdtagardokumentation som arbetsterapeuten och sjukgymnasten avser förutom redan 
nämnda. Det skulle dock mycket väl kunna handla om den typ av arbetsterapidokumentation 
som Utbult tar upp i sin rapport.  
 
Utifrån de 17 respondenter som svarade på vår enkät angående användning av digitalkamera 
angav 38,9 procent att orsaken till att detta IT-stöd infördes var för att dokumentera utflykter 
och fester som gjorts, ett användningsområde som inte omnämns alls i de projektrapporter vi 
studerat.  
 
Vidare framkom det i våra enkätsvar att administrativ personal använder sig av digitalkamera 
för att vid nyanställning särskilja de sökande. Dessutom använde denna utförargrupp 
IT-stödet vid tillverkning av ID-kort för personalen. Inte heller dessa två användnings-
områden omtalades i litteraturen.  
 

7.4. Digital blankett 
I Hjördisdotter von Uexküll et al (2005) omnämndes digital blankett endast i kombination 
med digitalkamera och mobiltelefon, där vårdtagare förde smärtdagbok och flera gånger 
dagligen rapporterade sin upplevda smärta till personal på universitetssjukhuset i Linköping. 
De tillfrågade kommunerna i vår undersökning angav helt andra utförare och användnings-
områden än ovan nämnda.  
 
De största utförargrupperna är enhetschefer samt undersköterskor och vårdbiträden som båda 
använder diverse digitala blanketter i administrativt syfte som t ex ledighetsansökan, schema-
läggning och vårdtagarplanering. I våra enkätsvar omnämns även anhöriga som den tredje 
procentuellt största utförargrupp som använder detta stöd när de ansöker om bistånd, t ex 
hemtjänstinsatser.  
 
Våra respondenter angav förenkling av arbetet samt bättre tillgänglighet som främsta orsak till 
att digital blankett infördes i verksamheten och all personal samt den enskilda angavs som 
intressenter för informationen. Eftersom våra respondenter anger att deras arbete underlättas 
så antar vi att de numera t ex har bättre tillgänglighet till en blankett för vårdtagarplanering än 
när detta sköttes manuellt och arkiverades i pärmar.  
 

7.5. Digitalpenna 
Precis som nämndes ovan (avsnitt 7.3) så omnämns digitalpenna i litteraturen endast i 
kombination med digital blankett och mobiltelefon och då i samband med att vårdtagaren 
förde smärtdagbok.  
 
De största grupperna av utförare för detta IT-stöd är administrativ personal samt under-
sköterskor och vårdbiträden, men även enhetschefer använder sig av digitalpenna. Den 
administrativa personalen använder IT-stödet för att ID-märka inventarier, medan det angavs 
att undersköterskor och vårdbiträden både registrerar arbetstid och insatser hos vårdtagare. I 
och med att det rör sig om en digitalpenna så kan dessa båda användningsområden handla om 
samma sak, dvs. registrering av den tid som insatsen hos vårdtagaren tagit.  
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Avseende enhetschefers användning av digitalpenna kan vi inte uttala oss om vilka uppgifter 
som behandlas eller hur detta görs. 
 
Den främsta orsaken till införandet av digitalpenna är att underlätta inventeringen, vilket 
förvånade oss eftersom vi förväntade oss att den andra orsaken som angavs, bättre 
uppföljning, skulle vara den största. 
 
Inte helt oväntat angavs ekonomichef, enhetschef och verksamhetschef som intressenter för 
informationen. 
 

7.6. Mobiltelefon 
De två största utförargrupperna är enhetschefer och sjukgymnaster, dessa grupper nämndes 
inte alls i våra litteraturstudier. Främsta användningsområde för samtliga utförare var att ringa 
och skicka SMS. Det angavs även att sjukgymnasterna använde mobiltelefon för att nå 
vårdpersonal samt övrig vårdpersonal. Vi tror att detta kan bero på att om vårdtagaren skadar 
sig under sjukgymnastiken så kan sjukgymnasten tillkalla exempelvis läkare. Det kan också 
vara så att sjukgymnasten behöver komma i kontakt med vårdpersonal i samband med 
vårdtagarens besök. 
 
Andelen undersköterskor och vårdbiträden som använder sig av mobiltelefon var mindre än 
vad vi förväntade oss. Detta tror vi kan bero på att andelen respondenter ifrån hemtjänsten var 
betydligt mindre än från äldreboende. Vårdpersonal i hemtjänsten har mer användning av en 
mobiltelefon eftersom de åker runt till flera olika vårdtagare.  
 
I Utbults rapport från 2004 tas det upp att vårdpersonal på Styrsö i Göteborg använde 
mobiltelefonen för att ringa och skicka SMS för att exempelvis larma om hjälp. Våra 
respondenter svarade att de använde stödet för att ta emot larm från vårdtagare men även för 
att tillkalla ambulans och läkare. Vidare använde vårdpersonal inom äldrevården och 
omsorgen på Styrsö mobiltelefonen för att kunna bli nådda där de befann sig. Även våra 
respondenter angav tillgänglighet, nåbarhet, mobilitet samt underlättad kommunikation som 
orsaker till att mobiltelefoner införts i verksamheten, vilket inte var helt oväntat för oss. 
 
I Utbult (2004) framkom att vårdpersonalen i Göteborg använde detta IT-stöd för att få och 
registrera information om vårdtagaren när det befann sig ute på fältet. Det är inget som 
angetts som användningsområde av våra respondenter.  
 
Läkarna i Göteborg använde mobiltelefonen i kombination med en bärbar dator för att de vid 
hembesök hos vårdtagare skulle kunna komma åt vårdtagarens journal, men enligt våra 
enkätsvar var att ringa och skicka SMS det enda användningsområdet för läkare. 
 
Orsak till införandet av mobiltelefon angavs vara förutom tidigare nämnda även ökad 
säkerhet. Eftersom utförargrupperna använder sig av detta stöd för att vid behov tillkalla hjälp 
och även kan nå samt bli nådd av både kollegor och vårdtagare, så tolkar vi det som att det är 
detta som avses med ökad säkerhet.  
 
Vad våra respondenter avser med kvalitet och rationalisering framgår inte, men det skulle 
kunna handla om att arbetskvaliteten för de olika utförargruppernas blivit bättre med 
mobiltelefon. Detta eftersom de kan nås var de än befinner sig och de inte behöver leta upp en 
telefon, eller för att vårdpersonalen inte behöver återvända till den gemensamma lokalen för 
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att inhämta information om t ex vårdtagaren. Detta skulle i sin tur kunna innebära rationali-
sering i och med att vårdpersonalen t ex sparar restid. 
 

7.7. Trygghetslarm 
Det som förvånade oss var att det trots att det fanns möjlighet att ange andra IT-stöd som 
används i verksamheten så var det ingen av respondenterna som angav trygghetslarm eller 
trygghetsarmband i vår enkät. Detta tror vi beror på att trygghetslarm har funnits inom 
äldrevård och omsorg under en lång tid och att det inte uppfattas som ett IT-stöd i jämförelse 
med andra nya informationstekniska hjälpmedel så som t ex en handdator. 
 
I projektet i Nacka angavs funktioner som bl a registrering av en vårdtagares kropps-
temperatur och mätning av hudens temperatur, fuktighetsnivå samt puls och vårdtagarens 
rörelse. Vidare angavs att särskilda ljussensorer slog larm om en vårdtagare lämnade sitt rum 
och att vårdpersonalen hade möjlighet att tillkalla hjälp om de behövde förstärkning. Dessa 
funktioner fanns inte angivna på någon kommuns hemsida, inte ens på Stockholms. Detta kan 
bero på att det inte har skrivits så detaljerat om det trygghetslarm som erbjuds på respektive 
kommuns hemsida. Därför kan vi inte avgöra huruvida dessa funktioner erbjuds i 
kommunerna eller ej.  
 
Detta IT-stöd är främst till för vårdtagare för att ge dem en ökad trygghet i vardagen. Ifall 
något skulle hända har de en möjlighet att larma vårdpersonal. 
 

7.8. Kodkort 
Undersköterskor och vårdbiträden samt enhetschefer angavs som största utförargrupper och 
användningsområdena var desamma för båda; identifiering vid hembesök samt dörröppning.  
Att båda dessa grupper anges som de största tolkar vi som att även enhetschefer besöker 
vårdtagare i dennes boende. 
 
Ovan nämnda användningsområden angavs även för den administrativa personalen. Att denna 
utförargrupp använder kodkort vid dörröppning anser vi vara logisk eftersom de troligtvis 
använder dessa vid in- och utpassage på arbetsplatsen, dvs. äldreboendet. Men däremot att 
identifiering vid hembesök angavs finner vi besynnerligt då vi inte kan se någon orsak till 
varför denna grupp av utförare skulle besöka vårdtagare.  
 
Syftet med införandet av kodkort i Nacka var att det skulle innebära tidsbesparing för 
vårdpersonal då de inte först behövde hämta nycklar när de skulle besöka en vårdtagare.  
Tidsbesparingsaspekten var inget som påtalades av våra respondenter däremot angav de, i 
likhet med projektet i Nacka, personalidentifikation, säkerhet samt säkerställande av 
nyckelhantering som orsak till att kodkort införts. 
 
Även om vi inte ämnar ta upp när våra respondenter svarat utan att specificera användnings-
område, så tycker vi att det är besynnerligt att vårdtagare har angetts som en utförargrupp som 
använder sig av kodkort. Det kan dock vara så att vårdtagare som bor på äldreboende även de 
istället för nycklar till sin bostad använder sig av ett kodkort. 
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7.9. Videokonferens 
I likhet med bildtelefoni så var det inga av våra respondenter som angav att videokonferens 
användes. Vi finner även avsaknaden av detta IT-stöd förvånande då det, precis som bild-
telefoni, i litteraturen omnämns som ett IT-stöd med stor potential avseende användnings-
möjligheter. Avsaknaden skulle även här kunna bero på t ex stora investeringskostnader, inte 
fullt utvecklad bakomliggande teknik samt att det inte finns behov för denna typ av IT-stöd. 
 

7.10. Övriga IT-stöd 
Övriga IT-stöd som framkom i respondenternas svar var ’E-dos’, ’Stordatasystem för 
dokumentation enligt SoL och HSL. Avgifter är kopplat till SoL-dokumentationen’ samt 
’planeringsverktyget TES’. Eftersom vi i vår uppsats valt att bortse från IT-stöd i form av 
mjukvara väljer vi bara att nämna dessa utan vidare analys. 
 

7.11. Befintliga och framtida önskemål 
Personal 
Den största andelen önskemål handlar om att vårdpersonal vill kunna dokumentera direkt i ett 
IT-stöd i form av hand-, bärbar och stationär dator. Dessutom angav flera av de tillfrågade 
kommunerna att det fanns önskemål om ett större antal IT-stöd såsom datorer och mobil-
telefoner till all personal inom verksamheten.  
 
Ytterligare önskemål rör administrativ mjukvara som förenklar tidsregistrering, planering och 
avvikelsehantering.  
 
Vidare framkom det att utbildning för personalen samt mer användarvänlig vårdtagar-
dokumentation efterfrågades. När det gäller utbildning så antar vi utifrån hur vi ställde frågan 
att det rör sig om utbildning i IT-stödsanvändning. Men med utgångspunkt i litteraturen så 
skulle dessa önskemål även kunna innebära utbildning med hjälp av IT-stödet. Detta var något 
som vårdpersonalen i Borås såg som möjligheter med datorstöd. 
 
I vårt enkätresultat var det 27 st. som svarade att de använder kodkort och en svarade att det 
fanns önskemål att införa detsamma. Om vi ställer detta mot hur många som svarade på vår 
enkät så torde det innebära att 30 st. saknar kodkort och inte heller verkar ha något behov av 
detta IT-stöd. 
 
Vårdtagare 
Enligt våra respondenter verkar det inte i dagsläget finnas några önskemål från vårdtagare. 
Detta kan dels bero på att vårdtagaren inte vet vilka IT-stöd som finns att tillgå och dels kan 
det vara så att enhetscheferna som svarat på enkäten inte känner till vårdtagarnas önskemål. 
Hade det däremot varit vårdtagare som svarat på enkäten hade vi troligtvis fått fram önskemål 
även från denna utförarkategori.  
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8. Slutsats 
Syftet med vår uppsats var att ge en aktuell lägesrapport över vilka IT-stöd som förekommer 
inom äldrevård och omsorg idag genom att svara på följande frågor: 

• Vilka IT-stöd finns det idag? 
• Till vad används IT-stöd? 
• Vem är IT-stödet till för?  
• Vilka är det som använder IT-stödet?  
• Finns det önskemål om ytterligare IT-stöd? 

 
De flesta av de IT-stöd som vi fann under våra litteraturstudier (se IT-stöden nedan) används 
även idag inom äldrevård och omsorg. Däremot så omtalas varken bildtelefoni eller video-
konferens överhuvudtaget av våra respondenter.  
 
Vi fann avsaknaden av bildtelefoni och videokonferens förvånande då dessa i litteraturen 
omnämns som vanligt förekommande IT-stöd som kan användas på många områden. 
 
Våra respondenter tog upp mjukvarubaserade IT-stöd vilka vi inte behandlat i uppsatsen då vi 
fokuserat på IT-stödets användning och inte dess tekniska funktionalitet. 
 
 
Nedan har vi valt att svara på vår frågeställning genom att presentera våra slutsatser för 
respektive IT-stöd. 

Bärbar dator: 
• Används främst i ett administrativt syfte och då för dokumentation. Vilken typ av 

dokumentation framgår inte riktigt, men med utgångspunkt i vårt resultat drar vi 
slutsatsen att det handlar om personalrelaterad dokumentation. 

• Är i första hand till för enhetschef och administrativ personal, men även vårdpersonal. 
För samtliga av dessa utförarkategorier används IT-stödet för att underlätta och 
effektivisera arbetet. 

• Används framför allt av administrativ personal och enhetschef. 
 

Handdator: 
• Används främst för vårdtagardokumentation samt arbetsrelaterad dokumentation för 

vårdpersonal. 
• Är i första hand till för vårdtagare för att säkerställa att information om denne är 

aktuell. Men stödet är även till för vårdpersonal då det medför mobilitet i och med att 
de kan föra in vårdtagardokumentation och arbetstidsregistrering ute på fältet.  

• Används framför allt av vårdpersonal, men även av enhetschef. 
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Stationär dator: 
• Används främst för att hämta och registrera vårdtagardokumentation (både SoL och 

HsL), men även för att skicka e-post samt för ekonomiadministration. 
• Det finns egentligen ingen specifik som stödet kan sägas vara till för, eftersom hela 

verksamheten använder stödet i sina olika arbetsuppgifter. Indirekt kan IT-stödet sägas 
vara till för vårdtagare då mycket av den dokumentation som utförs rör just vård-
tagare. 

• Används framför allt av enhetschef, vårdpersonal och administrativ personal. 
 

Digitalkamera: 
• Används främst för att förstärka dokumentation genom att dokumentera vårdtagares 

sår och läkningsprocess. 
• Är i första hand till för vårdtagare och läkare för att dessa utförarkategorier bl a 

undviker läkarbesök som inte är nödvändiga. Men även vårdpersonal då dessa kan 
använda detta IT-stöd vid rådgivning. 

• Används främst av vårdpersonal. 
 

Digital blankett:  
• Används främst för att detta IT-stöd förenklar vårdtagar- och personalrelaterad 

administration. 
• Är i första hand till för vårdtagare då stödet bl a används för vårdtagarplanering. Men 

även för samtliga personalkategorier då schemaläggning och ledighetsansökan sköts 
med detta IT-stöd. 

• Används främst av enhetschef, vårdpersonal och administrativ personal. 
 

Digitalpenna: 
• Används främst för att ID-märka inventarier, men även för att registrera tid för 

vårdinsats hos vårdtagare. 
• Är till för vårdtagare då dessa endast ska debiteras för utförda insatser. Men även 

den/de som ansvarar för inventarier för att kunna överblicka inventariestatus samt 
underlätta inköp. 

• Används av vårdpersonal, administrativ personal och enhetschef. 
 

Mobiltelefon: 
• Används givetvis främst för att ringa och skicka SMS, men även för att ta emot larm 

från vårdtagare samt tillkalla hjälp. 
• Det finns egentligen ingen specifik som stödet kan sägas vara till för, eftersom 

samtliga utförarkategorier använder stödet. Indirekt kan IT-stödet sägas vara till för 
vårdtagare då dessa vid behov kan nå vårdpersonal. 

• Används främst av övrig vårdpersonal, vårdpersonal och enhetschef. 

Trygghetslarm: 
• Används främst för att vårdtagaren ska kunna larma vårdpersonal vid behov. 
• Är i första hand till för vårdtagare då detta IT-stöd innebär en ökad säkerhet för dessa. 
• Används av vårdtagaren. 
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Kodkort: 
• Används för identifiering vid hembesök hos vårdtagare samt för dörröppning. 
• Är i första hand till för vårdtagare för att förhindra att obehöriga tar sig in hos dessa. 
• Används främst av vårdpersonal, enhetschef och administrativ personal. 

 
Övriga IT-stöd: 
Vi har valt att inte dra några slutsatser när det gäller de övriga IT-stöd som framkom i svaren 
från våra respondenter. Detta eftersom dessa IT-stöd var mjukvarustöd såsom dokumenta-
tionsmjukvara, E-dos samt planeringsverktyget TES.  
 
Befintliga och framtida önskemål: 
Personal 

• Dokumentation direkt i IT-stödet (t ex hand-, bärbar och stationär dator). 
• Större antal IT-stöd (datorer och mobiltelefoner) till all personal inom verksamheten.  
• Administrativ mjukvara för förenkling av avvikelsehantering, planering och tids-

registrering. 
• Utbildning för personalen i IT-stödsanvändning och mer användarvänlig vårdtagar-

dokumentation  
• En respondent svarade att det fanns önskemål att införa kodkort,  

 
Vårdtagare 
Det finns i dagsläget enligt våra respondenter inte några önskemål från vårdtagare.  
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9. Diskussion 
Vi är medvetna om att bortfallet i enkätundersökningen är stort. Enligt Bryman (2001) så har 
Mangione (1995) kategoriserat svarsprocenten ’Under 50 %’ som oacceptabelt. Detta innebär 
således att svarsprocenten för vår enkät, 25.22 %, anses vara oacceptabel. Med detta som 
utgångspunkt kan vårt resultats och därmed även våra slutsatsers trovärdighet ifrågasättas. Vi 
har funderat lite på vad som kan ha orsakat det stora bortfallet. Av 230 st. enkäter som 
skickades ut var det 58 st. som svarade och 48 st. respondenter som avstod att svara på grund 
av tidsbrist. Vad var det som gjorde att resterande 124 respondenter inte svarade på enkäten 
eller ens meddelade att de avböjde medverkan? Var vår enkät för svår? Det kan handla om att 
många trots tillgång till IT-stöd har begränsad datorvana. Bl a så fick vi vägleda flera 
respondenter i hur de skulle göra för att bifoga enkätsvaren i ett e-postmeddelande. En av våra 
respondenter gav en övrig kommentar om IT-stöd som även skulle kunna appliceras som 
förklaring till vårt stora respondent bortfall:  

”Kunskapen hos personalen är inte ok många är äldre som har ett motstånd, rädsla 
att använda IT hjälpmedel” (Anonym respondent, 2006). 

 
Vi har även kommit i kontakt med detta motstånd i den litteratur som studerats under vår 
uppsats. Vårdpersonal har nämnts vara motsträviga att utvärdera IT-stöd, vilket bl a var fallet 
i Västerås där personalen fick möjlighet att använda och utvärdera handdatorer. 
 
Under våra litteraturstudier har vi fått ökad kunskap om IT-stöd inom äldrevård och omsorg, 
en kunskap vilken var nästintill obefintlig innan vi började vårt uppsatsarbete. Vi utgick sedan 
från litteraturstudier och existerande kunskap när vi formulerade vår enkät. Resultatet från vår 
enkätundersökning har sedan tillsammans med uppsatsarbetet i sig även det bidragit till en 
ökad kunskap hos oss.  
 
Om vi skulle göra om vår undersökning idag så skulle vi ha utformat våra frågor annorlunda. 
Detta eftersom vi funnit att våra enkätsvar varit otydliga och det har stundtals varit svårt att 
veta vad respondenterna egentligen avser. Exempelvis omnämns dokumentation som 
användningsområde för flera av IT-stöden, men det framgår inte vilken typ av dokumentation 
som avses. Hade vi fått svar på vår för-enkät hade detta problem upptäckts redan på ett tidigt 
stadium och hade därmed kunnat åtgärdas till dess att vår riktiga enkät skickades ut. Vi skulle 
också ha kunnat valt att endast göra intervjuer eller en blandning av intervjuer och enkät-
undersökning. 
 
Vi skulle vidare ha kunnat valt att endast titta på de kommuner som nämnts i vår litteratur, 
kommuner där IT-stödsprojekt genomförts för att se vad som hänt efter det att projektet 
avslutats. Då hade vi även kunnat se om IT-stödet införts även på andra platser och områden i 
kommunen. Dock ingår flera av dessa kommuner bland våra respondenter. 
 
Vidare kan den litteratur som vi använt oss av ifrågasättas då den innehåller få vetenskapliga 
artiklar. Vi är mycket väl medvetna om detta, men till vårt försvar kan vi nämna att det varit 
mycket svårt att hitta vetenskapligt material och information om IT-stöd inom äldrevård och 
omsorg överhuvudtaget. Dessutom behandlar de artiklar på vilka vi delvis bygger vår uppsats 
på rapporter om pågående och avslutade projekt, vilka är inriktade på att utvärdera IT-stöd 
som främst är till för att underlätta vårdpersonalens arbete men även i viss mån vårdtagarens 
livskvalitet. 
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Slutligen anser vi ändå att vi har besvarat vår frågeställning så gott vi har kunnat med tanke 
på det stora bortfallet av enkätrespondenter och med den stundtals knapphändiga 
informationen från några av våra respondenter. 
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Bilagor  

Bilaga 1 E-postmeddelande  
 
From: Linda Persson < enkatsvar@gmail.com > 
Date: 2006-apr-18 20:13 
Subject: Enkätundersökning 
To: 
 
Hej, 
Vi är två tjejer som läser informatik vid Örebro universitet och som nu skriver vår c-uppsats. 
  
Vi har fått i uppdrag att undersöka förekomsten av IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg, och 
vi har valt att genomföra denna undersökning med hjälp av en enkät. Vi skulle därför uppskatta och 
vara mycket tacksamma om ni kunde ta er tid att svara på vår bifogade enkät.  
  
  
Efter att ha letat på er kommuns hemsida efter den person som är mest lämpad att svara på denna 
enkät så har vi hittat den här e-postadressen. Om vårt e-postmeddelande trots detta inte har hamnat 
hos rätt person så vore vi mycket tacksamma om ni kunde vidarebefordra detta e-postmeddelande till 
honom/henne.  
  
Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor och/eller synpunkter. 
  
Tack på förhand! 
  
Med vänlig hälsning 
Berit Cabadak och Linda Persson. 
 
 

Bilaga 2 E- postmeddelande – Påminnelse 1 
 
From: Linda Persson < enkatsvar@gmail.com > 
Date: 2006-apr-24 17:10 
Subject: Påminnelse Enkätundersökning 
To:  
 
Hej, 
För några dagar sedan skickade vi ut en enkät om IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg. 
Då vi inte har fått något svar från er så vill vi nu bara påminna er om att svara på enkäten och 
samtidigt meddela att vi har förlängt svarsperioden till den 28/4. Vi skulle som sagt verkligen uppskatta 
om ni tog er tid och svarade på vår enkät.  
  
Än en gång: Tack på förhand! 
  
Med vänlig hälsning  
Berit Cabadak och Linda Persson. 
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Bilaga 3 E- postmeddelande – Påminnelse 2 
 
From: Linda Persson < enkatsvar@gmail.com > 
Date: 2006-apr-28 18:50 
Subject: Påminnelse Enkätundersökning 
To:  
 
Hej, 
Vi valde att förlänga svarsperioden till och med dagens datum den 28/4. Men tyvärr så har vi ännu inte 
fått in ett tillräckligt stort antal enkätsvar. Då vi fortfarande saknar svar från denna e-postadress så ber 
vi er därför än en gång att svara på vår enkät.  
  
Varje svar som vi får in hjälper oss i vårt uppsatsarbete så just ert svar är mycket betydelsefullt för oss 
och för vårt fortsatta arbete. Vi skulle således verkligen uppskatta om ni tog er tid och svarade på vår 
enkät snarast möjligt, helst innan slutet av nästa vecka (v. 18).  
  
Om ni redan har svarat på enkäten men ändå fått detta meddelande så ber vi om ursäkt och ber er att 
ignorera meddelandet.  
  
Skulle ni vilja avböja och inte svara på enkäten så vore vi tacksamma om ni kunde meddela oss detta. 
  
Det har framkommit några frågor om hur man går tillväga för att svara på enkäten så därför har vi satt 
samman en lathund, se nedan. 
  
Tack för att ni svarar på vår enkät. 
  
Med vänlig hälsning 
Berit Cabadak och Linda Persson. 
  
  
Lathund för att svara på enkäten: 
1. Dubbelklicka på det bifogade dokumentet Enkät_vF.doc och spara dokumentet på er dator. 
2. Öppna dokumentet och svara på de frågor som överensstämmer med ert 
arbetsområde/ansvarsområde. Exemplifiera gärna under rubriken "Används till" vad respektive IT-stöd 
används till (t ex schemaläggning, vårdtagardokumentation, fakturahantering)  
3. Spara dokumentet. 
4. Öppna ert e-postprogram och välj att svara på detta meddelande. 
5. Välj därefter att "Bifoga fil" eller liknande i (är i vissa e-postprogram illustrerat med ett gem). 
6. Ni borde nu få upp en ruta där ni ombeds leta upp dokumentet, i det här fallet Enkät_vF.doc. 
Dokumentet finns på den plats som ni tidigare valde att spara det på. 
7. Välj att bifoga dokumentet till e-postmeddelandet.  
8. Nu borde dokumentet Enkät_vF.doc stå som bifogad fil i ert e-postmeddelande och ni kan skicka i 
väg e-postmeddelandet. 
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Bilaga 4 Enkät 
 
Enkätundersökning avseende förekomst av  
 

IT-stöd inom kommunal äldrevård och omsorg 
 
 
 
Vi är tacksamma om enkäten fylls i elektroniskt och detta dokument sedan bifogas i ett 
e-postmeddelande som skickas till följande e-postadress: 
enkatsvar@gmail.com
 
Vi skulle även uppskatta om enkätsvaret var oss tillhanda senast den 26 april. 

 
 

Tack för er hjälp och medverkan! 
 

Berit Cabadak och Linda Persson 
Informatikstudenter vid Örebro universitet 

 
 
Då enkäten är uppbyggd enligt följande: 

• Fråga 1-4: IT-stöds användning på kommunala äldreboenden 
• Fråga 5-8: IT-stöds användning inom hemtjänst/hos vårdtagare i eget boende 
• Övriga kommentarer och synpunkter  

så ber vi er svara på de frågor som överensstämmer med ert arbetsområde/ansvarsområde. 
 
 
Förtydligande/ordlista: 
IT-stöd avser informationstekniska system och produkter vilka fungerar som ett hjälpmedel i arbetet  
och/eller vardagen. 

Med vårdtagare avses den person som får vård och omsorg på äldreboende eller genom hemtjänst. 
Även kallad exempelvis brukare eller patient. 

Äldreboende avser gruppboende, korttidsboende, servicehus, sjukhem samt ålderdomshem. 

Med hemtjänst avser vi den kommunala tjänst i form av vård och omsorg som utförs hos en 
vårdtagare som bor kvar hemma. Även kallat exempelvis hemvård. 
 
I eget boende avser vårdtagare som bor kvar hemma och som är i behov av hemtjänst. 
 
 
Kontaktuppgifter 
Namn   
Befattning   
Arbetsområde/ansvarsområde 
(Äldreboende eller inom 
hemtjänst/hos vårdtagare i 
eget boende)  
E-postadress  
Kommun  
Kommundel  
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Fråga 1. Vilka IT-stöd används av personal och vårdtagare på kommunala äldreboenden idag? 
Används till IT-stöd Används av 

(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

handdator 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

bärbar dator 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

stationär dator 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
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forts. Fråga 1. 
Används till 

IT-stöd 
Används av 

(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

mobiltelefon 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

bildtelefoni 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

digitalkamera 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
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forts. Fråga 1. 
Används till 

IT-stöd 
Används av 

(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

digitalpenna/ 
streckkodsläsare 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

videokonsultation/ 
videokonferens 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

ID-kort/kodkort/nyckelkort 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
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forts. Fråga 1. 
Arbetsterapeuter  

Enhetschefer  
Läkare  

Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

 
Andra IT-stöd: 

 
 
 
  

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

 
Fråga 2. Finns det några önskemål från personalen på de kommunala äldreboendena 

avseende både befintliga och framtida IT-stöd? Om Ja, vilka? 
 
 

Fråga 3. Finns det några önskemål från vårdtagare på kommunala äldreboende avseende både 
befintliga och framtida IT-stöd? Om Ja, vilka? 

 
 
Fråga 4. Har anhöriga till vårdtagare på kommunalt äldreboende möjlighet att använda sig av 

något av era IT-stöd? Om Ja, vilka? 
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Fråga 5. Vilka IT-stöd används av personal och vårdtagare inom hemtjänst/hos vårdtagare i 
eget boende? 

Används till IT-stöd Används av 
(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

handdator 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

bärbar dator 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

stationär dator 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
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forts. Fråga 5. 
Används till 

IT-stöd 
Används av 

(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

mobiltelefon 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

bildtelefoni 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

digitalkamera 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
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forts. Fråga 5. 
Används till 

IT-stöd 
Används av 

(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

digitala blanketter/ 
digitala formulär 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

digitalpenna/ 
streckkodsläsare 

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

ID-kort/kodkort/nyckelkort 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
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forts. Fråga 5. 
Används till 

IT-stöd 
Används av 

(några exempel på användningsområden: debitering/fakturering, 
vårdtagardokumentation, annan typ av dokumentation, mm mfl) 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 

videokonsultation/ 
videokonferens 

Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

Arbetsterapeuter  
Enhetschefer  

Läkare  
Sjukgymnaster  
Sjuksköterskor  

Undersköterskor/Vårdbiträden  
Administrativ personal  

Annan personal:  

Vårdtagare  
Anhörig  

 
Främsta orsak till att detta IT-stöd infördes: 
 

 
Andra IT-stöd 

 
 
 

  

Vem har nytta av/är intresserad av den lagrade informationen? 
 

 
Fråga 6. Finns det några önskemål från personalen inom hemtjänst avseende både befintliga 

och framtida IT-stöd? Om Ja, vilka? 
 
 
 

 
Fråga 7. Finns det några önskemål från vårdtagare i eget boende avseende både befintliga och 

framtida IT-stöd? Om Ja, vilka? 
 
 
 

 
Fråga 8. Har anhöriga till vårdtagare i eget boende möjlighet att använda sig av något av era 

IT-stöd? Om Ja, vilka? 
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Övriga kommentarer och synpunkter på IT-stöd inom äldrevård och omsorgen: 
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