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Just nu är vi inne i en omställning, både inom omsor-
gen och hälso- och sjukvården, som kommer innebära 
ett antal förändringar i hur olika tjänster utförs. Detta 
omfattar alltifrån vad det innebär att arbeta inom vår-
den och omsorgen, till hur brukare kommer att få hjälp 
i sin vardag. Det som tidigare togs för givet kommer 
att förändras, och nya tjänster och arbetssätt kommer 
att införas. På kort tid kommer de att ses som en själv-
klar del av omsorgens vardag.
Om vi tittar på hur till exempel banksektorn förändrats 
i grunden i och med internetrevolutionen så förstår vi 
att omställningen kan vara stor och gå snabbt. 
Telia Healthcare är en aktiv del i denna resa. Genom de 
tjänster och den kunskap vi har så kan vi hjälpa till och 
göra övergången så smidig som möjlig för er. Telia har 
varit med och hjälpt flera olika sektorer att genomgå 
denna omställning och genom åren byggt upp mycket 
kunskap. Genom att kombinera denna kunskap med er-
farenheten från er som i vardagen arbetar med omsorg är 
vi övertygade om att framtiden är ljus för svensk omsorg. 
Omställningen till digitalisering inom omsorgen är en 
resa och en lärandeprocess. Vi på Telia Healthcare vill 
vara en del av den processen. Genom olika piloter, an-

tingen verksamhetspiloter eller tekniska piloter lär vi oss 
tillsammans hur resan framåt utformas på bästa sätt. 
Nya tjänster och koncept tas fram och lanseras. Vi tror 
att det är viktigt att utvecklingen sker tillsammans och 
att vi alla bidrar med våra respektive kunskaper. Det är 
genom samarbete som resultatet blir som allra bäst. 
Med denna handbok vill vi på Telia Healthcare både 
visa hur ni kan komma igång, men också visa att 
denna omställning inte går att göra med vänsterhan-
den eller bara lösas av någon verksamhetsdel. De som 
kommer att lyckas är de som på politisk-, lednings-, 
medarbetar- och kundnivå är del i förändringsresan. 
Vi kommer att behöva samarbeta och inse att ekosys-
temet för framtidens omsorg kommer att se annorlun-
da ut. Framgångsfaktorer i arbetet kommer att vara 
samarbete och dialog. Omställningen innebär att det 
är många som måste utbildas och få nya roller. Tittar 
vi på hur det ser ut i vår omvärld så behöver delar av 
denna förändring ske inom kort.
Jag hoppas att denna handbok ger er inspiration och 
nya tankar. Det är dags att komma igång!
Niklas Sundler,  
Affärsansvarig Telia Healthcare 

DIGITALISERINGEN AV OMSORGEN ÄR HÄR

Under de senaste åren har verksamhet efter verksamhet förändrats i samband med att 
digitala tjänster införts. Detta har inneburit stora utmaningar för ägare, ledning, perso
nal och kunder. Saker och tjänster som utfördes på ett visst sätt utförs idag på ett annat 
sätt, och kanske till och med av nya aktörer.
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Befolkningsstrukturen i världen för-
ändras. Positiva faktorer som att vi 
har allt bättre hälsa, lägre barnadöd-
lighet och ökat ekonomiskt välstånd 
leder till en åldersförskjutning av vår 
befolkning. Andelen äldre ökar när vi 
också lever allt längre och 2013 var 
medel livslängden 83,7 år för kvinnor 
och 80,1 år för män (SCB).
Statistiska Centralbyrån, SCB, har 
prognostiserat att mellan 2010 och 
2050 kommer de årsrika i Sverige öka 
med 30 procent. År 2050 kommer 
en fjärdedel av Sveriges befolkning 
att vara 65 år eller äldre. Högre ålder 
innebär att våra kroppar och dess 
funktionsförmåga förändras och 
risken för att drabbas av sjukdomar 
ökar, vilket i sin tur också ställer högre 
krav på vård och omsorg. Myndighe-
ten för Vårdanalys uppskattar att per-
soner med kroniska sjukdomar står 
för cirka 80-85 procent av samhällets 
totala hälso- och sjukvårdskostnader, 
och med åldern är det fler som drab-
bas. Idag har två av tre svenskar över 
65 år två kroniska sjukdomar.
Sveriges förändrade befolknings-
pyramid ställer samhället inför nya 

VÅRD OCH OMSORGS- 
BEHOVET ÖKAR I SVERIGE

utmaningar. Välfärdskostnaderna 
förväntas öka eftersom det generellt 
är äldre som konsumerar mest av 
dessa tjänster. Framförallt är det inom 
området för hälsa och sjukvård för 
äldre, omsorg om äldre, pensioner och 
utbildning som vi antas få stigande 
kostnader. 
Den nya befolkningsstrukturen inne-
bär också att färre yrkesverksamma 
personer måste försörja allt fler, vilket i 
sin tur betyder att resurserna för att ta 
hand om befolkningen minskar. Samti-
digt utmanas också kompetensförsörj-
ningen inom välfärdssektorn genom 
att vi riskerar få en lägre tillgång till 
personer i arbetsför ålder. 
Folkhälsomyndigheten pekar på att 
antalet personer med sjukersättning 
kommer att stiga, och kostnaderna 
för äldreomsorg och sjukvård för-
väntas öka med 270 procent fram till 
2040. Det betyder att varje kommun 
måste anstränga sig för att på bästa 
sätt effektivisera omsorgstagandet 
och anamma nya teknologier för att 
få fram smartare lösningar. Här kan 
nya e-hälsoverktyg vara en del av en 
sådan effektivisering. 

När du blir äldre och 
får ökade omsorgs
behov ska du få en 

bättre livskvalitet ge
nom att kunna åldras 

tryggt i ditt hem.

Niklas Sundler, affärsansvarig  
för Telia Healthcare

Ålderspyramiden som vänder på sig

1950 2000 2050
Klassisk befolknings pyramid. 

Ökande befolkning
Utvecklad befolknings-

pyramid. Stabil befolkning
Upp-och-nervänd pyra-

mid. Minskande befolkning

“
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Sammantaget finns det en rad faktorer som utmanar 
välfärdstjänsterna. Urbaniseringen skapar fler lands-
ortskommuner som kommer att befolkas av allt färre 
men äldre personer. Vilket i sin tur innebär en större 
ekonomisk påfrestning för kommunerna att leverera 
välfärdstjänster. Utöver detta blir det i framtiden även 
svårare att finna personal. Beräkningar från Fram-
tidskommissionen visar att andelen eftergymnasialt 
vårdutbildade i förhållande till befolkningen 80+, som 
är den grupp där vårdbehoven ökar mest, kommer att 
minska med cirka 20 procent mellan 2020 och 2050, 
om inte utbildningsvalen förändras.

UTMANINGAR MED FRAMTIDENS 
OMSORG I SVERIGES KOMMUNER

Att välfärden ständigt utvecklas är såklart positivt, men 
kvalitetsutveckling är också ofta kopplat till kostnads-
ökningar. Framtidskommissionen konstaterar i sin rap-
port Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen 
att de mer vårdkrävande äldre i framtiden därför kan 
komma att bli dyrare än i dag, eftersom att kvaliteten 
i deras vård ökar. De som nu är på väg att bli brukare 
har levt aktiva liv och är vana vid god kvalitet, flexibili-
tet och hög tillgänglighet. Kvalitetskraven från brukar-
na och deras anhöriga kommer därför att öka. Likaså 
kraven på delaktighet och inflytande när det gäller den 
egna och anhörigas omsorg. 
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Förortskommuner
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Äldrekvot per kommungrupp

En förändrad äldrekvot innebär att antalet kommuner 
med ansträngd försörjningsbörda markant kommer 
öka. Försörjningsbörda betyder att de som arbetar 
försörjer dem som inte arbetar, t.ex. pensionärer och 
barn, med hjälp av sina skatteinbetalningar. Med ökad 
försörjningsbörda får allt färre arbetande försörja allt 
fler. Upp till 120 kommuner beräknas ha ansträngd 
försörjningsbörda år 2050 om inga förändringar sker.
Det finns potential för offentlig sektor i Sverige att er-
bjuda samma välfärdstjänster till en lägre kostnad. För 
att kommuner ska kunna hantera de kommande ut-
maningarna och fortsätta erbjuda en högkvalitativ vård 
och omsorg måste de arbeta smartare och säkerställa 
att insatserna räcker. 
Denna handbok kommer att presentera hur kommuner 
kan ta sig an ovan beskrivna utmaningar på ett sätt 
som leder till en ökad kvalitet och effektivitet i den 
kommunala vården och omsorgen.

Utmaningarna med att klara av de förändringar som 
Sveriges alltmer åldrande befolkning innebär är ofta 
betydligt större på regional eller kommunal nivå än 
i riket som helhet. Vi tror att e-hälsa kan vara ett 
kostnadseffektivt sätt för Sveriges kommuner att klara 
utmaningarna och samtidigt höja kvaliteten. 
Beräkningar visar tydligt att Sveriges kommuner 
kommer att få en högre andel äldre åtminstone fram till 
2050 som är slutet för prognosperioden. Redan idag 
har glesbygdskommuner störst andel äldre, och det är 
här som den så kallade äldrekvoten (antalet individer 
65+ per individ i åldersgruppen 20–64 år) förväntas 
öka mest. Men även i storstäderna ökar äldrekvoten. 
Vi ser därför att digitala vård- och omsorgslösningar 
kan vara en del i att förbättra både tillgängligheten och 
tryggheten för de äldre, särskilt för dem som måste 
resa långt till närmsta vårdcentral.

Graf från Framtidskommissionen
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E-hälsa är de verktyg och tjänster som använder informationsteknik, d.v.s. digitala pro-
dukter uppkopplade mot internet för att underlätta i vården. Det kan till exempel handla 
om att kunna förebygga insatser, att hjälpa till att diagnostisera eller att föra vården till 
hemmet. Redan idag finns en rad sådana tjänster på plats i Sverige, till exempel vad det 
gäller elektroniska recept för läkemedel och elektroniska journaler. 

SÅ KAN E-HÄLSA MÖTA OMSOR-
GENS FRAMTIDSUTMANINGAR

Vår vision är att skapa närhet till 
vård och öka livskvalitet med hjälp 
av rätt teknik. Detta ger dessutom 

mer vård för samma peng vilket 
gynnar både individ och kommun.

Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia Healthcare

44 % 
använder minst en hälsorelaterad app

Källa PWC

40 % 
av respondenterna positiva till virtuella 

vårdalternativ före traditionella

33 % 
öppna för läkarbersök via en mobil 

applikation

20 % 
kan tänka sig att genomföra ett läkar-  
eller sjuksköterskebesök via videolänk

74 % 
är positiva till att övervakas i hemmet 

via en trådlös hjärtmonitor

Vi är övertygade om att e-hälsoverktyg kommer 
att vara en naturlig del av vård- och omsorg i 
alla kommuner, och att dessa verktyg kommer 
att bidra till att öka produktivitet, effektivitet och 
kvalitet i kommunens omsorgstjänster. Digitala 
verktyg inom e-hälsa ska utgå från individens 
enskilda behov och förenkla för såväl brukaren 
som för professionen. Data och information som 
samlas in kan på ett effektivt sätt användas som 
ett administrativt stöd för att kunna mäta och följa 
upp individens utveckling och efterfrågan. 
Genom att förenkla vården med nya digitala 
lösningar inom mätning, diagnostisk och upp-
följning vinner läkare och vårdpersonal tid och 
kan fokusera arbetet och omsorgen där den bäst 
behövs. Även i äldrevården kan ökad användning 
av digitala verktyg underlätta arbetet. Äldre kan till 
exempel få en påminnelse om att ta sin medicin, 
att installera en smart våg som kan lagra viktinfor-
mation och vätskeansamling, eller rörelsesensorer 
som noterar när man har eller inte har rört sig i 
hemmet. 

“
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Transporter till och från sjukhus och vårdcentral mins-
kar när man kan göra undersökningar elektroniskt eller 
följa upp ett besök med ett videosamtal. Smittorisken 
minskar när färre behöver besöka vårdgivare för rutin-
kontroller. Med hjälp av IT-lösningar kan information 
samlas och överföras mellan vårdgivare och enheter 
och därmed effektivisera hela vård- och omsorgs-
sektorn. Slutligen kan enklare medicinska undersök-
ningar så som blodtrycksmätning göras elektroniskt i 
hemmet. Med dagens teknologi kan hälsoinformation 
skickas till experter runt om i världen på nolltid. 
Allt eftersom fler äldre i Sverige får ett ökat IT-kunnan-
de kommer e-hälsoverktyg att bli både mer efterfråga-
de och mer naturliga för brukarna. Kraven på e-häl-
solösningar inom vård och omsorg kommer att öka i 

takt med att resten av vår tillvaro blir mer digitaliserad 
och uppkopplad. Digitala verktyg, som dels ger bättre 
vård men också ökad delaktighet och ökat inflytande 
för den enskilde, kommer att ses som fullständigt 
naturliga.
E-hälsa är redan idag en möjlighet och på många 
platser en verklighet. Därför finns ingen tid att förlora 
när det gäller att se vilka lösningar som skulle passa 
i just din kommun. För många kommuner är det en 
utmaning att fullt ut ta tillvara på digitala lösningar och 
vinsterna av den nya tekniken. Eftersom vi ser möj-
ligheterna och effektiviseringsvinsterna har Telia tagit 
fram denna handbok för att förenkla implementeringen 
av e-hälsa för vård och omsorg i kommunen. 

NYCKELSTADIER I VÅRDENS CYKEL
Vita rutor indikerar vårdområden med stora möjligheter till snabb effektivitetsvinst via IT-lösningar

FRISK

OMSORG

HEMSJUKVÅRD

ÖPPENVÅRD

SLUTENVÅRD

Specialiserad vård

Hemma

Hemma

Husläkare 
Vårdcentral

Rehab

Akutvård

Prevention  
och friskvård

Inför  
vårdbesök Äldrevård

Distansvård

Monitorering 
vårdprocessen

Inne i vården
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Telia Healthcare erbjuder e-hälsoverktyg till kommuner 
och landsting runt om i Sverige. Dessa produkter och 
tjänster kan gynna hela vårt samhälle och vår välfärd, 
och vi är övertygade om att digitala lösningar är en 
del av svaren på de utmaningar som hälso-, sjuk- och 
äldrevården står inför. Telia Healthcare bygger på fem 
olika tjänster för olika delar i vårdkedjan, med alltifrån 
prevention och distansvård till trygghetslarm och mo-
nitorering i äldreomsorgen.
Våra e-hälsotjänster är byggda för att vara ett komple-
ment till det fysiska mötet mellan brukare och vård-
personal. Vi på Telia är måna om att engagera såväl 
personal som vårdtagare och brukare i våra tjänster 
och i de pilotprojekt vi har genomfört har responsen 

TELIA HEALTHCARES  
E-HÄLSOVERKTYG

varit otroligt positiv. Vårdtagaren blir mer delaktig i sin 
egen vård samtidigt som verktygen hjälper personalen 
att ge ett omhändertagande utifrån brukarnas egna 
behov. På flera olika sätt kan vi nu hjälpa kommuner 
med att effektivisera och höja kvaliteten i omsorgen.
Målet är att brukaren, oavsett ålder ska ges möjlighe-
ter att på ett tryggt sätt kunna bo kvar hemma under 
en längre tid än vad som är möjligt för många idag. Vår 
vision är att skapa närhet till vård och öka livskvalitet 
med hjälp av rätt teknik. Detta ger mer vård för samma 
peng vilket gynnar både individ och vårdgivare och 
hjälper kommunen att undvika onödiga merkostnader 
samt öka effektiviteten. 

Telia  
CareGuide

Telia  
ProCare

Telia Care 
Integrator

Telia  
HomeCare

Telia  
CareView

Patient

Hem/privat

Vårdpersonal

Vården
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CARE INTEGRATOR
Med Telia Care Integrator kan man som kommun 
och landsting vara säker på att Healthcare- 
tjänsterna kommer att fungera i samverkan med 
befintliga IT-system. Care Integrator innehåller 
mjukvara, integrationsplattformar och integra-
tionsexpertis som utgör spindeln i nätet för 
alla våra tjänster. Därför kan man enkelt knyta 
samman Telia Healthcare-tjänster med befintliga 
IT-system i en organisation. 
Till exempel så innehåller Telia Care Integrator 
teknisk rådgivning så att man utifrån en kom-
muns önskemål kan integrera tjänster med 
nuvarande IT-system. Våra verksamhetskonsulter 
går igenom inställningar och policyer samt kan 
leverera digitala användarguider skräddarsydda 
för beställaren, och på så sätt ge kommunen 
bästa möjliga effekt av sin investering. Slutligen 
erbjuder sig Telia även att utbilda personal som i 
sin tur kan utbilda slutanvändarna i användning 
av e-hälsotjänsterna.  

CAREVIEW
Idag finns det en förväntan om att vara ständigt 
uppkopplad. Men i vårdmiljöer finns ofta brister 
vad gäller personliga kommunikationsmöjlighe-
ter. Telia CareView är en plattform genom vilken 
patienter och brukare kan använda telefontjäns-
ter, infotainment och ta del av vårdrelaterad 
information. Tjänsten kan nås från surfplattor 
eller smartphones som vårdgivaren lånar eller 
hyr ut under vårdtiden. 
Med CareView ger man ökad tillgång till in-
formation direkt till vårdtagaren eller brukaren 
och således också en bättre vårdupplevelse. 
CareView bygger på en öppen plattform vilket 
innebär att vårdinrättningen själv kan konfigure-
ra vilka typer av e-tjänster som ska finnas i just 
deras CareView. Det kan röra sig om allt från 
underhållning, information om den enskildes 
behandling och hälsa till verktyg för att stödja 
rehabilitering. Det är också möjligt att koppla på 
e-tjänster för personalen till CareView. Beroende 
på hur konfigurationen ser ut finns det också en 
möjlighet för brukare och patienter att ”ta med 
sig” vissa e-tjänster hem, via nedladdning till 
egna smartphones eller via surfplattor, om det 
skulle vara till nytta för dem. 

PROCARE
ProCare riktar sig till vårdpersonal och är en 
helhetslösning för att skapa ett mobilt arbetssätt 
i hälso- och sjukvården. Detta genom att erbjuda 
en funktionell, användarvänlig och säker infra-
struktur för ett mobilt informationsutbyte i vården. 
ProCare är inte främst en tekniklösning utan sna-
rare ett verktyg för verksamhetsutveckling.
Telia ProCare underlättar samverkan i vård och 
omsorg genom möjligheten att enkelt och säkert 
kunna förmedla meddelanden och information 
mellan olika enheter och integrerade tjänster 
(trådlösa mobila enheter, telefoner, medicin-
tekniska system, journalsystem, larmsystem, 
patientkallelse system, etc.). 
Nyttan med ProCare kan sammanfattas med:
• Bättre arbetsmiljö - genom att rätt larm når rätt 

mottagare slipper man dagens sammelsurium 
av ljudsignaler, pip, och alarm.

• Ökad patientsäkerhet - risken för ”alarmtrött-
het” (innebär att man inte reagerar på larm på 
grund av att de kommer så ofta) minskar då 
ansvarig person kan ta emot och respondera på 
akutlarm och andra patienthändelser. Det blir 
enkelt att skilja mellan hög- och lågprioriterade 
ärenden.

• Mobil innovation – säkerställer största möjliga 
verksamhetsnytta genom att ta tillvara persona-
lens kunnande och kreativitet i utvecklingen av 
rutiner och arbetssätt.

• En terminal - ersätter dagens ”bälte” av per-
sonsökare, dect-telefoner, mobiltelefoner, 
smartphones mm (+ takdisplayer) med en smart 
terminal.

• Mer tid för vård/omsorg – Minskar tiden som 
läggs på att jaga information, kollegor och 
personal.

CAREGUIDE 
Telia CareGuide är en tjänst som ger information 
till medborgare och brukare genom webben. 
Främst handlar det om att guida brukaren till rätt 
plats på ett enkelt och användarvänligt sätt. 
Det kan till exempel handla om nätbaserad 
rådgivning eller digitala skyltar på vårdcentral 
eller sjukhus. Utöver detta erbjuder CareGuide 
självbetjäningsterminaler som kan automatisera 
ankomstregistrering på en vårdinrättning och på 
så sätt ge besökaren snabb incheckning samti-
digt som det avlastar administrativ personal.
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HOMECARE
Telia HomeCare erbjuder tjänster som går att använda för både vårdgivare, utförare av socialtjänst 
och enskilda vård- och omsorgstagare. HomeCare är en plattform som ger möjligheten att koppla 
på flera olika sensorer för vård och omsorg på distans, tillexempel via en hälsobox som trådlöst 
kommunicerar med sensorer mellan hemmet och vårdgivaren. 
Genom Telia HomeCare får brukaren kontroll över vad som händer i det egna hemmet och får fler 
kontaktytor mot vårdgivaren, genom till exempel blodtrycks- eller viktmätning i hemmet. Med digi-
tala sensorer kan patienten löpande själv följa sin utveckling eller med hjälp av en vårdoperatör följa 
upp sina värden. Sådana e-hälsoverktyg skapar också möjligheter att följa en patients hälsoutveck-
ling och sätta in  förebyggande insatser. 
Tjänster som kan erbjudas över HomeCare är bland annat:
• Digitala trygghetslarm 
• Tal- respektive videotillsyn
• Olika typer av sensorer i hemmet
Inom äldreomsorgen kan Telia HomeCares produkter ge en brukare påminnelser när hon eller han 
glömmer bort att stänga av spisen eller ta sin medicin. Med hjälp av HomeCare ökar tryggheten 
i hem och särskilda boenden samt ger möjlighet för kommunen att utveckla egenvård och 
distanssjukvård på ett ännu bättre sätt.
Utgångspunkten för Telia HomeCare är den enskildes privatliv, men också kravet i hälso- och sjuk-
vårdslagen och socialtjänstlagen för vårdgivare och utförare av socialtjänst att alltid respektera den 
enskildes rätt till självbestämmande och personlig integritet. Därför har Telia utvecklat ett personligt 
hälso- och trygghetskonto som vi kallar Min Data. Med detta konto får enskilda brukare möjlighet 
att överblicka och lagra sin egen hälsoinformation samt hantera olika trygghetsskapande tekniker. 
Kontoinnehavaren är också fri att dela med sig av informationen till exempelvis anhöriga, vård-
givare, kvalitetsregister eller forskning. Läs gärna mer om Min Data-kontot nedan.

Min Data
Min Data (MD) är ett personligt hälso- och trygghetskonto som utgör kärnan i Telia HomeCare. Här kan konto-
innehavaren registrera och förvara uppgifter av olika slag som relaterar till hälsa, omsorg och personlig trygghet. 
Det kan röra sig om hälsodata från medicintekniska produkter i hemmet som överförs helt eller delvis automa-
tiskt, t.ex. blodtryck, blodvärde, bildupptagning, EKG och vikt. Det kan också röra sig om information från trygg-
hetslarm eller sensorer i hemmet som påminner kontoinnehavaren om dagliga rutiner såsom tid för mediciner. 
Det kan även varna vård- och omsorgspersonal eller anhöriga om en avvikelse som kräver åtgärder. 
Uppgifterna i MD-kontot ägs av kontoinnehavaren och ingen annan. Telia har på alla sätt säkerställt att konto-
innehållet utgör innehavarens privata sfär som bara denne själv råder över. Till exempel har inga vårdgivare, 
utförare av socialtjänst eller myndigheter direktåtkomst till MD-kontot. Utlämnande av uppgifter från kontot sker 
alltid på ett kontrollerat sätt och alltid enligt kontoinnehavarens bestämmande. Om personen önskar, men bara 
då, kan hälsouppgifterna skickas vidare till en vårdcentral, ett sjukhus eller en anhörig. Uppgifterna på kontot ägs 
av privatpersonen, inte av Telia. Telia verkställer utlämnande av uppgifter och garanterar att inga obehöriga kan 
ta del av uppgifterna, vare sig på kontot eller vid överföring över internet.
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EKG

Puls

Hälso 
box

Sensorer på  
mediciskåp  
Larmar om det inte 
öppnats under en  
viss tid.

Blod 
tryck

Mobil
Syre 
mättnad

Digital våg  
Informationen sparas och 
kan larma om kroppen 
samlar på sig vätska (indi-
kator för högt blodtryck)

Trygghetslarm 
med fallsensor

Positioneringslarm  
med högtalare och 

mikrofon

Rörelsesensor som 
kan larma om ingen 

rört sig i rummet under 
en viss tid

Nattkamera med vars 
hjälp hemtjänst kan titta till 

personen under natten

Brandlarm

SÅ HÄR KAN DET SE UT 
MED HOMECARE
De olika mätsensorerna ansluts via en mobiltelefon eller en hälsobox. Uppgifterna 
skickas vidare till ett personligt hälsokonto hos Telia. Personen väljer själv vilka som 
ska få tilllgång till informationen, exempelvis vårdpersonal eller anhöriga.
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FYRA VIKTIGA BEGREPP
Telia HomeCare är en öppen plattform vilket innebär att det är möjligt att skräddarsy utrustning, sensorer och 
tjänster att installera hos brukare eller patient. Det finns dock ett antal internationella och gemensamma standar-
der som kan vara bra att känna till för att e-hälsa ska kunna implementeras effektivt i olika kommuner. 
Användningen av öppna men etablerade standarder är viktigt framförallt för att kunna säkerställa drifts-
kompatibilitet mellan olika producenter av larm och dess användning i vården. När flera producenter använder 
sig av samma standard underlättar det för kommunen i dess upphandling samt gör det möjligt för leverantörer att 
utveckla kostnadseffektiva system.
Att förstå standarderna nedan och hur dessa samverkar med varandra kan vara nyckeln till en lyckad implemen-
tering av e-hälsa. För att göra det enkelt för kommunerna har Telia valt att stödja alla dessa standarder. 

SCAIP
Branschstandarden SCAIP (Social Care 
Alarm Internet Protocol) är ett öppet IP-
baserat kommunikationsprotokoll för 
digitala trygghetslarm. SCAIP definierar 
kommunikationen mellan trygghetslarmet och 
mottagningscentralen. 

Nationella Tjänsteplattformen
Nationella Tjänsteplattformen (NTjP) är lands-
tingens gemensamma integrationsplattform för 
e-hälsa och de nationella e-tjänsterna. NTjP för-
valtas av Inera AB, ett landstingsägt aktiebolag. 
SKL kommer att ta över ägarskapet av Inera 
vilket kommer att leda till ett gemensamt ram-
verk för kommuner och landsting. Plattformen 
bygger på regler och teknik som är gemensam-
ma för alla Sveriges vårdgivare.
Nationella Tjänsteplattformen förenklar, säkrar 
och effektiviserar informationsutbytet mellan 
olika digitala system inom vården. NTjP utgör 
också det nav mellan system och tjänster som 
dirigerar meddelanden till rätt tjänst hos vård- 
eller omsorgsgivaren. 

IHE
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) är 
ett internationellt initiativ inom sjukvårdsindu-
strin för att främja standarder och systeminte-
gration inom vården. IHE är ingen egen stan-
dard, utan snarare ett standardiserat arbetssätt 
med samverkan mellan vårdgivare och industri 
för att system bättre och mer sömlöst ska kun-
na kommunicera med varandra. IHE fokuserar 
på driftskompatibilitet mellan olika IT-system.  
IHE och Continua samverkar med varandra. 
IHE verkar mot vårdsystemen medan Continua 
verkar mot sensorerna.

Continua
Continua Health Alliance är en icke-vinstdrivande 
industriförening med fler än 180 medlemsföretag. 
Alliansen verkar för att standarder följs och till-
lämpas på ett sådant sätt att informationsutbyte 
underlättas. Föreningen har byggt ett system för 
interoperabla system för personliga hälsolös-
ningar genom så kallade Continua-certifieringar. 
Genom att använda detta säkrar man att tekno-
logiska lösningar tvärs över kommuner, verksam-
heter och leverantörer talar samma språk.
Continua och IHE ingår idag som en del i danska 
och norska upphandlingssystem, och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har ansökt om 
medlemskap. Telia är en av de aktiva medlem-
marna i Continua.
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I Hultsfreds kommun fick 19 brukare möjlighet att tes-
ta Telia Healthcares produkter i ett pilotprojekt under 
hösten 2015. Syftet var att öka livskvaliteten hos vård-
tagaren och att ge möjlighet för de äldre att bo kvar 
hemma. HomeCare-paketet installerades hos brukar-
na som utifrån respektive behov fick trygghetslarm, 
rörelse- och dörrsensorer eller tillsynskamera nattetid.
– Intresset är stort bland landets kommuner och landsting att hitta 
ändamålsenliga digitala välfärdstjänster som kan underlätta för såväl 
omsorgen som vårdtagarna och deras anhöriga. Hultfred är en av de 
kommuner som har höga ambitioner när det gäller att satsa på digital 
infrastruktur och det gör det extra intressant att genomföra den här 
typen av satsningar tillsammans, säger Niklas Sundler.
Hultsfred har genom detta projekt påbörjat sin utvecklingsresa inom 
e-hälsa på både politisk och tjänstemannanivå såväl som inom den 
faktiska verksamheten.
Vid uppföljningen av projektet berättar en över 90-årig kvinna att med 
kameratillsyn på natten har hon aldrig känt sig så säker, och på Telia 
är vi glada över denna positiva respons. De mörkerseende kamerorna 
finns till för att brukaren ska kunna känna sig trygg. Med nattkamera 
kan personal på distans se hur brukaren mår istället för att någon ska 
gå in i bostaden när man sover. Därmed slipper vårdtagaren bli störd 
och får en bättre nattsömn. 
Även för kommunen kan nattkamerorna ge fördelar. Om nattpersona-
len endast behöver rycka ut och besöka den äldre när något har hänt, 
minskar körningen och miljöutsläppen och nattpersonalen kan vara 
där de verkligen behövs. Slutsatsen är att digitala verktyg både kan 
öka livskvaliteten för vårdtagaren samt göra kommunens arbetssätt 
mer effektivt. 

”JAG HAR ALDRIG KÄNT 
MIG SÅ SÄKER” 

TELIA HEALTHCARES 
PILOTPROJEKT I  

HULTSFREDS KOMMUN

Vi tror att välfärdsteknik 
också ökar vår förmåga att 
vara kreativa, utveckla våra 

arbetssätt och bidrar till att vi 
kan möjliggöra att våra äldre 
på ett bättre sätt kan leva det 

liv de vill.
Ann-Gret Sillén på Hultsfreds  

kommun

“
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VANLIGA TJÄNSTER INOM 
TELIA HOMECARE
Rörelse/Passivitetslarm 

är ett larm eller notifiering när/om 
brukaren rör sig framför sensorn, 

eller är passiv och rörelse inte 
sker. Denna kan användas för att 

förstå och lära sig om en brukares 
rörelsemönster och ofta i kom-

bination med andra sensorer. Ett 
rörelse- eller passivitetslarm kan 
schemaläggas så att det endast 

ger larm under vissa angivna delar 
av dygnet. 

Aktivitetssensor är ett effek-
tivt sätt att följa brukarens rörelse-
mönster och aktivitet. Om dessa 
plötsligt ändras, så som genom 
mindre stabil gång, kan man med 
tidiga insatser förebygga skador och 
framtida fall.  
 

Dörr/medicinskåpssensor 
är en produkt som ger ett larm eller 
notifiering när dörren öppnas. Dörr-
sensorer kan placeras så att de 
larmar personal eller anhörig när en 
ytter- eller innerdörr öppnas. Sensorer 
på medicinskåp har i syfte att se om 
brukaren öppnat skåpet i samband 
med att de fått en medicinpåminnelse. 
Även dörrsensorer kan schemaläg-
gas så att de endast är aktiva under 
inställda tider.

Gåttutlarm är en kombination 
av en dörrsensor och rörelsesenso-
rer i brukarens hem. Dessa larmas 
endast när brukaren går ut istället för 
att aktiveras när en dörr öppnas. 

Tillsynskamera är en digital 
IR-kamera som kan användas för 

att genomföra tillsynsbesök på 
distans. Brukaren och personalen 

bestämmer gemensamt när de 
virtuella besöken ska genomföras.  

Kameran sparar ingen data 
utan fungerar som ett titthål 

för omsorgspersonalen när så 
behövs. Även tillsynskameran går 

att schemalägga. 

Trygghetslarm med tal via 
larmknapp är ett larm som ger 

möjlighet för samtal med larmmot-
tagaren direkt när brukaren trycker 

på larmknappen. Genom denna 
produkt kan brukaren känna sig 

trygg att det alltid finns någon där 
när hon eller han behöver. 

Strömplugg är en  
produkt som kan larma eller styra 

strömtillförsel till elektroniska varor 
och tjänster i hemmet. Vanligt 

är att man använder strömplug-
gen för att stänga av strykjärnet 

eller kaffebryggaren efter en viss 
förutbestämd tid, vilket minskar 

brandrisken.

Ledljus tänder lampor vid 
rörelse i brukarens hem. Genom att 
sensorer känner av när man rör sig, 
till exempel att man går upp från 
sängen nattetid så minskar man 
fallrisken. 

Brandlarm fungerar som ett 
vanligt brandlarm men ger också en 
digital notifiering vid rökutveckling. 

Läckagelarm  
Larmar vid vattenläckage.   
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EXEMPEL FÖR DIGITALISERING 
AV E-HÄLSOTJÄNSTER

Telenätet

Analog fast traditionell telefoni

Brukare
Larm- 
central

Larmet rings över - Samtal föregås av toner (larm) 
innan det kopplas upp med brukaren

Brukare 1
Larmcentral

Telia  
Health CareStadsnät

Internet

Telenätet

Byanät

Brukare 1 har tillgång till internet och e-hälsotjänster via egen operatör
Brukare 2 har tillgång till internet och e-hälsotjänster via byanät eller stadsnät
Brukare 3 har tillgång till internet och e-hälsotjänster via mobilnätet eller till larmtjänster via telenätet

Det finns flera sätt att koppla upp sig mot 
nätet och få tillgång till e-hälsotjänster. Idag 
är det fortfarande många kommuner som 
använder den äldre typen av uppkoppling via 
telenätet. 
Det analoga telenätet har flera begränsningar 
och kan endast erbjuda  traditionella larm 
och det går därför inte att införa e-hälsolös-
ningar i detta system. Den här typen av nät 
håller på att fasas ut vilket gör att kommuner 
måste uppdatera till digital kommunikation 
även för larmlösningar.

Brukare 2

Brukare 3

Det analoga nätet saknar även funktioner för att se till att larmet alltid fungerar. Därför förordar Telia Healthcare 
att kommuner genomför teknikgenerationsskiftet och skapar ett bättre och säkrare larmsystem genom digitali-
sering. Med digital teknik skapar man ett stabilt och driftsäkert larm, som har nästintill obegränsad kapacitet och 
där det syns om någon del i systemet inte fungerar.  
Det finns idag flera sätt för brukare att ansluta sig till internet. Via fiber eller kopparnät i så kallade stads och bya-
nät, med egen uppkoppling eller via mobilt GSM och 3G/4G. Det mobila GSM eller 3G/4G-nätet går att instal-
lera när fibernätet inte är utbyggt hos brukaren men där man ändå väljer en modern lösning med internet som 
mellan led. En risk med fibernätet är att det kan påverkas vid strömavbrott varför det är att föredra att man kom-
pletterar via det mobila nätet. Däremot kräver det mobila nätet tillräckligt god täckning för att fungera optimalt. 
Den bästa lösningen är alltid en kombination av mobilt nät och fiber för att säkerställa full täckning vid alla tider.

Mobilnät
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På Telia samarbetar vi med flertalet organisationer och 
företag för att kunna bygga upp bra verktyg, samord-
ning och resursnätverk. Varje kommun är unik och bör 
samarbeta med de som passar i den specifika kom-
munen. Det finns ingen generell modell över vilka man 
ska eller måste involvera. Vår erfarenhet är att kommu-
ner som organiserar sig med andra kan skapa de mest 
effektiva e-hälsosystemen inom vård-och omsorg. 
I Telias partnermodell och för framtagandet av denna 
handbok har vi valt att samarbeta med Landräddningen, 
MedHelp och Kairos Future. Varje kommun kan själva 
välja de individuella partners och samarbetsorganisatio-
ner som passar verksamheten. 
Med konsult- och analysföretaget Kairos Future har 
Telia tagit fram konceptet Resursnätverk. Detta bygger 
på att kommunen i genomförandet av e-hälsa bör 
identifiera resurserna runt deras brukare. Tillsammans 
med enskilda företag och organisationer kan omhän-
dertagandet och vården effektiviseras och individan-
passas på ett helt nytt sätt.  
MedHelp har sedan starten för 15 år sedan arbetat 
med vård på distans. Konceptet bygger på att man via 
dygnet runt öppna kompetenscenter, bemannade med 
medicinsk expertis i form av sjuksköterskor som moni-
torerar, kontrollerar och bedömer hälsodata. På så sätt 
kan de ge vård och vägledning till patienter samt agera 
om något skulle avvika från det normala.
Landräddningen är en appbaserad ideell rörelse för 
ökad trygghet i samhället som är knuten till Civilför-
svaret. Många parter arbetar tillsammans för att skapa 
en rikstäckande funktion som uppmuntrar till aktivi-
tet. Den innehåller även en larm- och stödfunktion till 

TELIAS PARTNERMODELL 
FÖR E-HÄLSA

behövande, med tanken att bistå då de traditionella 
”blåljusfunktionerna” inte kan eller bör prioritera. Det 
handlar alltså främst om medmänskligt stöd utan-
för hemmet och inte avancerade räddningsinsatser. 
Landräddningens tjänster bygger på socialt engage-
mang och viljan att hjälpa varandra och är således ett 
komplement till räddningstjänst och kommunal omsorg. 
Nya aktörer kan bidra med innovation och utveckling 
av dagens system, samt vara en del av ett effektivare 
omsorgstagande. Utöver detta så kan man i samver-
kan komplettera varandra så att e-hälsolösningen blir 
heltäckande och kan anpassas efter de luckor eller 
existerande tillgångar som finns i respektive kommun.

Medhelp AB
Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm
08-528 528 00 
info@medhelp.se

Landräddningen
Sven Hultins gata 9, 214 88 Göteborg
031-3887810 
info@landraddningen.se

KONTAKT

KONTAKT
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Genom samling av digital data kan omsorgen sam-
ordnas och individanpassas på ett helt nytt sätt. När 
kommunen får information och kan följa brukarna genom 
flera digitala e-hälsolösningar såsom sensorer och kame-
ror kan omsorgen och vården anpassas efter den enskil-
da individen i realtid. Resurserna kan också fördelas på 
ett bättre sätt när man direkt vet vad brukaren behöver. 
Eftersom Telias tjänster bygger på en öppen kommuni-
kationsplattform med Telia HomeCare kan varje kom-
mun själv välja vilken utrustning de vill upphandla och 
installera hos brukaren. Med samordning kan kommu-
nen sedan, med brukarens tillåtelse, samla all nödvän-
dig information för att kunna fatta bättre beslut om hur 
omsorgen ska gå till. När data från Telias produkter 
och tjänster sammankopplas ger det kommunen en 
enhetlig bild över behov och tillgängliga resurser.
Vi rekommenderar att en modern samordningscentral 
innehåller funktioner för monitorering, så att brukarna 

personalen frigörs tid till andra uppdrag samtidigt som 
brukarnas trygghet ökar.
Ytterligare ett exempel är att kommuner ges möjlighet 
att samla in indikatorer på en vårdtagares rörelse-
mönster. På så sätt kan man vid avvikelser agera i 
ett tidigt skede samt ge biståndshandläggaren bättre 
underlag kring vilka behov brukaren har. 
Genom att kommunen får tillgång till information och 
data kan man göra en bättre analys om vilka tjänster 
som krävs. För berörd vårdpersonal minskar antalet 
kommunikationsenheter som måste hanteras och 
kanske viktigast av allt, telefoner, surfplattor och andra 
enheter kommer att fungera integrerat med varandra. 
Men för att få en tillräckligt god överblick och samord-
ning krävs att varje kommun anpassar sig till ett nytt 
tankesätt och anammar ny teknik. 
Ett företag som idag erbjuder möjligheter till bättre 

SAMORDNING INNEBÄR ÖKAD 
EFFEKTIVITET INOM OMSORGEN

Puls

Blodtryck

Larm/åtgärd

Analys

Uppföljning

Monitorering

Rådgivning

Syre

Vikt

Etc

samordning och överblick vid införandet av e-hälsa 
är MedHelp. MedHelp är en vårdoperatör och sjuk-
vårdsrådgivningscentral som fungerar som en samar-
betspartner till övriga vården (både specialist-, primär 
och kommunal vård) och kan ge vård och råd på 
distans. Med hjälp av video och sensorer är MedHelp 
ett komplement till befintlig vård där man kan vårda, 
hjälpa och vägleda patienten då han eller hon befinner 
sig i hemmet och utanför den ordinarie vården. Alter-
nativt så finns det möjlighet att snabbt hjälpa patien-
ten vid ett förändrat mönster eller om förutbestämda 
gränsvärden överskrids. 
Beroende på kommunens existerande infrastruktur kan 
olika ingångar användas för att bygga på e-hälsotjäns-
ter. Ibland är det mer logiskt att använda en modell för 
koordinering för att säkra tryggheten och i andra fall 
är det rådgivningen som är den bästa ingången för att 
uppnå trygghet i omsorgen. 

kan ses dygnet runt och händelser åtgärdas, rådgiv-
ning från experter via telefon eller video, larm så att lä-
kare eller sköterska kan rycka ut direkt samt dokumen-
tation för medicinsk journalskrivning och uppföljning. 
Istället för att som i dag behöva en kommunikations-
förbindelse för trygghetslarm, ytterligare en för video-
kommunikation, och en tredje för övervakningsutrust-
ning etc. kan en kommun eller ett landsting använda 
en och samma kommunikationsväg och samla all 
information hos en uppgraderad larmcentral. I prak-
tiken innebär detta att nattpersonal i hemtjänsten 
endast behöver åka på besök hos de brukare där larm, 
sensorer eller kameror visat att man behöver hjälp. Via 
HomeCare kan en brukare med behov erbjudas tillsyn 
via en digital kamera under specifika tider, istället för 
att personal från hemtjänsten kommer in i brukarens 
hem nattetid. Många brukare föredrar denna typ av 
tillsyn eftersom den upplevs som mindre störande. För 
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Telia Healthcare har tillsammans med Kairos Future 
identifierat vad vi kallar för brukarens resursnätverk. Vi 
tror att detta kan vara en del av lösningen för kommu-
nerna att lyckas med omställningen. Resursnätverken 
är en grundläggande del av e-hälsostrukturen, och för 
att vara med i skiftet mot en mer digital vård är det 
viktigt att i ett tidigt stadie samordna och kartlägga de 
resurser som finns tillgängliga. Med ett 
välfungerande resursnätverk underlät-
tas kommunikationen mellan de 
aktörer som är engagerade i 
samskapande, omvårdnad, 
rehabilitering och preven-
tion. 
De allra flesta 
människor i vårt sam-
hälle har ett nätverk 
av personer omkring 
sig. Även om man inte 
har ett stort umgänge 
så har de flesta nå-
gon; grannar, vänner, 
familj, medlemmar i en 
gemensam förening 
eller sjuk-och om-
sorgspersonal. Resurs-
nätverk under trygga 
former skapar sannolikt 
mer av välbefinnande för 
både den berörde som för de 
anhöriga vilket innebär en betydlig 
avlastning och hjälp för alla inblanda-
de. Även om kommunen har det övergripan-
de ansvaret finns det resurser i from av medborgare 
och andra aktörer i brukarens nätverk som kan förbätt-
ra arbetet för kommunen och vardagen för den enskil-
da brukaren.
I Kairos Futures framtidsstudier som utförts sedan 
2007 har det visat sig att traditionella gemenskaper 
åter får en mer framträdande roll. Familjen och nära 
vänner skapar nya former av ”mindre gemenskaper” 
som delar på ansvaret för vård och omsorg och blir ett 
substitut för äldre tiders bygemenskap. Utöver detta 
har brukaren ofta ett nätverk av andra tredjepartsper-
soner som de organisationer som personen är enga-

gerad i och privata tjänster som posten eller leverantö-
rer av städtjänster. 
Tillsammans med det faktum att samhället blir allt mer 
digitaliserat kommer många personers basstruktur att 
utgöras av en digital infrastruktur. Med hjälp av denna 
infrastruktur kan man förenkla och effektivisera pla-

nering, samt skapa möjligheter för en brukares 
resursnätverk att kommunicera och 

organisera sina aktiviteter eller be-
sök. Digitala lösningar gör det 

enklare för alla engagerade 
aktörer som arbetar med 

omvårdnad, rehabili-
tering och prevention 
att samköra och 
effektivisera sitt 
arbete genom data 
från brukarens 
övriga nätverks-
medlemmar. 
Förslagsvis kan 
detta ske genom 
att resursnätverket 
delar kalender, bil-

der och upplevelser 
genom digitala kom-

munikationskanaler. 
På Telia samarbetar vi 

idag med en rad organisa-
tioner och företag för att kunna 

bygga upp ett effektivt resursnät-
verk. Varje kommun bör samarbeta med 

de som passar dem bäst och det kan innebära alltifrån 
involvering av lokala till nationella organisationer eller 
företag inom till exempel säkerhets och övervaknings-

RESURSNÄTVERK - SÅ FÅR VI FLER 
ATT BLI EN DEL AV OMSORGEN
Som vi inledningsvis betonat så ökar kostnadstrycket på kommuner och landsting när 
efterfrågan på offentligt finansierade välfärdstjänster blir allt större i och med en växande 
äldre befolkning. Samtidigt ser vi att brukarna och anhöriga ställer allt högre krav på att 
vardagen ska fungera så friktionsfritt som möjligt. Därför kommer betydande anpassningar 
och nytänkande att krävas av Sveriges kommuner inom vård- och omsorgssektorn. 

Kairos Future AB
www.kairosfuture.com
08 545 225 00
info@kairosfuture.com

KONTAKT
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tjänster, anhörigföreningar och pensionärsförbund, 
hushållsnära tjänster såsom städbolag eller varför 
inte den lokala brevbäraren. Genom att alla personer 
i en brukares nätverk ansluts till samma strukturerade 
stödsystem skapar man sannolikt en mer friktionsfri 
tillvaro för samtliga inblandade. Kommunen ges också 
möjlighet att få större insikt i brukarens vardag och si-
tuation genom att fler personer kan dela informationen 
om vårdtagarens behov. 

Etablering av resursnätverk
Inför etablerandet av e-hälsa måste man arbeta ige-
nom en rad frågeställningar och fundera över bästa 
möjliga införandet i respektive kommun. Alla kommu-
ner ser olika ut och har således också skilda förutsätt-
ningar för införandet av e-hälsa inom vård och omsorg. 
Inom kommunen bör man se över hur digitala struk-
turer ska hanteras i förhållande till kommunens egen 
informations- och logistikstruktur. I dessa funderingar 
ingår också att identifiera andra aktörer, exempelvis 
leverantörer av vardagsnära tjänster som man i nät-
verksgrupperna kan ansluta enligt uppgörelser mellan 
respektive grupp och leverantör. I inventeringen av lös-
ningar av detta slag behöver kommuner och leverantö-
rer av olika tjänster fundera över hur man ska erbjuda 
sina resurser till nätverksgruppen. Förslagsvis bör man 
etablera principer för behörigheter samt också här 

välja att skilja på anhöriga och externa resurser.
I kravspecifikationsarbetet behöver man även ha en 
idé om hur villkoren för det framtida livet för äldre i 
nätverkssamhället kan komma att te sig. Det skapas 
kontinuerligt nya sensorlösningar och digitala verktyg 
som kan bidra till bättre kontroll och trygghet för den 
berörda vårdtagaren och dem som ingår i nätverks-
gruppen. Därför är det viktigt att skapa en bild av hur 
en digital nätverksgrupp ska kunna koppla upp sig 
mot tjänster och lösningar som ytterligare kan bidra till 
ett gott liv. I detta ingår också att skapa möjligheter för 
anhörigas tid och engagemang. 
Det finns flera exempel på företag och organisationer 
som idag erbjuder tjänster för ett resursnätverk inom 
e-hälsa. Ett exempel är appen framtagen av Landrädd-
ningen, den bygger på att äldre ska kunna känna sig 
trygga när och var de än rör sig. Med följ mig funk-
tionen kan brukaren själv låta registrerade personer 
följa deras förflyttning under en tid som brukaren själv 
bestämmer. Anhöriga ges på så sätt möjlighet att bli 
följare och kan då se var personen rör sig någonstans 
rent geografiskt. Vid användning av GPS-larm kan  
ytterligare funktioner användas. Hjälp mig gör det 
möjligt att larma till registrerade följare eller till en 
larmcentral som förmedlar informationen till volontärer 
i närheten med frågan om de kan hjälpa till. 
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Vårt e-hälsokoncept tar avstamp i ett förändrat arbets-
sätt. Varje kommun som väljer att genomföra e-hälsolös-
ningar måste genomgå såväl processförändringar som 
ändrade rutiner för att lyckas med sitt genomförande. 
För att förstå vilka förändringar som är nödvändiga kan 
det vara bra att kartlägga dagens rutiner och arbets-
sätt. Eftersom omsorgen involverar alltifrån nattperso-
nal till biståndshandläggare och vårdpersonal så är det 
en god idé att förstå varandras arbete och processer 
genom att exempelvis gå igenom rutiner för larmhan-
tering, beställning av larm, tillsyn, incidenthantering 
och anpassa dem för den nya e-hälsoplanen. Det är 
också viktigt att på ett tidigt stadium involvera brukare, 

Projektgrupp, styrgrupp och referens
grupp 
I projektgruppen bör följande personer ingå: projekt-
ledare, hemtjänstchefer och personal, natt ansvariga, 
biståndshandläggare samt larmansvariga.  Deras 
uppgift är att ta fram en plan för hur e-hälsa ska 
initieras. I planen bör aktiviteter, milstolpar, tidsplan, 
kommunikationsplan och utbildningsplan ingå och 
projektgruppen bör ha kontinuerliga möten.
Styrgruppen består av kommunens socialdirektör, 
områdeschefer, IT-strateger och projektledare. 
Styrgruppens huvuduppgift är att se till att projektet 
med implementering av e-hälsa går framåt och att 
rätt personal finns på rätt plats. 
Referensgruppen är främst anhöriga, fackförbund 
och brukare. Det är viktigt att involvera dem i ett 
tidigt skede för att implementeringen ska gå så bra 
som möjligt. 

Identifiera brukarna
Utvalda personer i projektgruppen identiferar vilka 
som är de primära brukarna av de e-hälsoverktyg och 
tjänster som kommunen är intresserade av att instal-
lera. Informera även anhöriga till de utvalda brukarna. 

Inkludera hela vård och omsorgskedjan
Det är viktigt att alla medverkande finns med i 
processen för implementering av e-hälsa i en 
kommun. Biståndshandläggarna spelar en speci-
ell roll eftersom att de tar beslut om vilka tjänster 
och produkter som medborgaren har rätt till.

Etablera ett resursnätverk
Identifiera relevanta aktörer att inkludera i brukar-
nas resursnätverk. I varje kommun kan det finnas 
lokala aktörer, anhöriga eller något av Telias part-
nerföretag som kan anslutas till nätverket. 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling
Nya produkter utvecklas och för att vara redo för 
nya innovationer bör man kontinuerligt arbeta med 
verksamhetsutveckling. Vi rekommenderar att man 
inom projektgruppen gemensamt tar fram en plan för 
vem som har ansvar för att analysera larmrapporter, 
hur händelser ska följas upp och hur e-hälsoarbetet i 
kommunen ständigt ska utvecklas och uppdateras. 

PROCESSER OCH METODER FÖR 
IMPLEMENTERING AV E-HÄLSA I 
DIN KOMMUN

Uppdatera kommunens samverkan
För att få en överblick över inkommande digital 
data bör larmcentralen uppdateras till en modern 
version som inte bara kan agera på larm utan 
också allokera resurser till där de bäst behövs. 

Installera ehälsa i kommunens om
sorgsverksamhet
För att e-hälsoverktygen och tjänsterna ska fung-
era på bästa sätt krävs det att såväl brukarna som 
personalen utbildas i dess användningsområde. 
Se även till att få installationerna godkända av 
IT-ansvariga och ta fram rutiner för hur tjänsterna 
ska användas. Telias verksamhetskonsulter har 
god kännedom om fallgropar och framgångsfakto-
rer och kan hjälpa kommuner i sin implementering. 

personal, anhöriga och andra relevanta intressenter för 
att säkerställa förankring och engagemang. På så sätt 
blir övergången så enkel som möjligt.
Det är viktigt att se till alla resurser i kommunen och dra 
nytta av att det redan idag finns personer som besöker, 
fikar, går ut och samtalar med äldre och andra vårdta-
gare. Detta har vi valt att kalla brukarens resursnätverk 
och mer om detta finns att läsa på sidan 18-19. 
För att hjälpa Sveriges kommuner att ta ett första steg 
har vi tagit fram sju delmoment eller processteg. Vi re-
kommenderar att varje kommun har dessa i åtanke när 
man tar fram en plan för implementering av e-hälsa. 
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VÄSTERBOTTENS RESA MOT 
E-HÄLSA I HEMVÅRDEN

I augusti 2014 startade Region Västerbotten och Telia 
Healthcare ett samarbetsprojekt för att utveckla digitala 
tjänster som ett komplement till den personliga vården 
och omsorgen. I projektet fick individen följa sin egen 
hälso utveckling, och på så sätt förebygga sjukdom eller 
nås av läkare eller andra experter i sitt hem om något 
oväntat hände. Med Telia HomeCares produkter fick bru-
karen hjälp i vardagen genom påminnelser och olika typer 
av larm. 
Syftet med testprojektet var att göra det möjligt för väs-
terbottningarna att, med hemmet som bas, skräddarsy 
digitala lösningar som på bästa och enklaste sätt kunde 
bidra till att lösa individens varierande behov av omsorg 
och sjukvård. I förlängningen medför utvecklingen också 
till att närstående blir mer delaktiga i vården av sina anhö-
riga och kan hjälpa till på ett enklare sätt. 
I Västerbotten deltog ett urval av både stora och små 
kommuner i såväl stad som landsbygd, och varje kom-
mun fick själva välja vilka sensorer de ville testa samt hur 
många brukare som skulle inkluderas i projektet. Även 
på individnivå fick de utse vem som ska vara mottagare 
av larm och sensorinformation; om det är hemtjänstper-
sonalen, anhöriga, brukaren själv eller en kombination av 
dessa som har störst nytta av informationen i de enskilda 
fallen. Totalt introducerades sju olika funktioner hos mel-
lan 4 till 20 brukare per kommun. Länets 15 kommuner 
och Västerbottens läns landsting deltog i projektet. 
De funktioner som testades var: Trygghetslarm med in-
byggd telefon i larmknappen, dörrlarm, “Gått ut”-larm (om 
ytterdörren öppnas och ingen rörelse detekteras inomhus 
inom en given tidsperiod), nattlig tillsyn med kamera, 
brandvarnare som kan kopplas till larmcentral vid rök-
utveckling, ledljus som hjälper brukaren att stiga upp ur 
sängen nattetid, monitorering av rörelsemönster för ökad 
förståelse av hjälpbehov.
Under projektets gång har de tjänster som utvärderas 
vidareutvecklats efter brukarnas och hemtjänstpersona-
lens behov och återkoppling för att så långt som möjligt 
fungera väl inom respektive verksamhet. 

Trygghetsaspekten är helt avgö
rande. Målet är att nyttja digital 

teknik i hemmet för att äldre och 
personer med psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning ska känna 

trygghet och få tillgång till service 
som behövs för att ha ett bra liv i 

hemmiljö. 
 Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör 

REGION  
VÄSTERBOTTEN

“
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Telia Healthcare sätter individens självbestämmande 
inom vård och omsorg i centrum utan att ge avkall på 
kvaliteten och skyddet för den personliga integriteten. 
För att detta ska fungera är det viktigt att följa lagar 
så som personuppgiftslagen, patientdatalagen och 
socialtjänstlagen. Denna text beskriver de juridiska 
aspekterna av våra tjänster. 
• Telia är en teknisk tillhandahållare av funktioner för 

överföring av personuppgifter mellan ett Min Data 
(MD)-konto och en vårdgivare respektive en utfö-
rare av socialtjänst. Uppgifterna är krypterade vid 
all hantering som Telia utför för en vårdgivares eller 
socialnämnds räkning. Det innebär att uppgifterna 
inte är röjda i offentlighets- och sekretesslagens 
mening. I juridisk mening är uppgifterna fortfarande 
i vårdgivarens respektive socialnämndens förvar. 

• Uppgifterna i MD-kontot ägs av kontoinnehavaren 
och ingen annan. Telia har på alla sätt säkerställt 
att kontoinnehållet utgör innehavarens privata sfär 
som bara denne själv råder över. Rättsläget kring 
personliga konton av det slag som MD-kontot 
utgör är dock inte helt klarlagt. Det finns i dagsläget 
ingen reglering av sådana konton. Därför inhämtar 
Telia alltid ett uttryckligt och informerat samtycke 
från kontoinnehavaren för att kunna administrera 
dennes personuppgifter i kontot. Samtycke är en 
fundamental förutsättning för hälso- och sjukvård 
samt stöd och insatser enligt socialtjänstlagen. I alla 
dessa situationer krävs emellertid att den enskilde 
har fått information om vad samtycket innebär. 

• Enligt personuppgiftslagen, förkortad PUL, är all 
form av behandling av personuppgifter som sker i 
privatlivets eller hemmets sfär undantagen PUL och 
andra lagar som reglerar personuppgiftsbehandling, 
t.ex. patientdatalagen. Som exempel kan sjukdo-
mar och egen hälsa nämnas. 

• För vuxna personer med permanent nedsatt 
beslutsförmåga finns det ytterligare regler att 
ta hänsyn till. Då de inte kan tillgodogöra sig 
den information som krävs för att kunna lämna ett 
lagligt samtycke, kan legala ställföreträdare, gode 
män och förvaltare, teckna ett konto åt sin huvud-
mans vägnar. 

• Enligt Telias uppfattning finns det stöd  i social-
tjänstlagen för att använda trygghetsskapande 
tekniker i form av trygghetskamera och sensorlarm 
på dementa äldre personer, dvs. utan ett uttryckligt 
samtycke från vård- och omsorgstagaren eller en 
legal ställföreträdare. Verksamheten måste i var-
je enskilt fall göra en intresseavvägning där den 
ålderdementa personens trygghet, omvårdnad och 

säkerhet för sig själv och andra ska vägas mot det 
intrång i den personliga integriteten som trygghets-
tekniker kan utgöra. Traditionell tillsyn och övervak-
ning kan ibland visa sig innebära ett större intrång 
i den personliga integriteten än trygghetstekniker, 
och bör därför beaktas i bedömningen. Trygghets-
tekniker behöver inte nödvändigtvis beslutas som 
en behovsprövad insats utan kan givetvis betraktas 
som ett hjälpmedel, liksom  lås eller grindar, för att 
främja en god kvalitet i verksamheten.   

• När en vårdgivare önskar få tillgång till en patients 
uppgifter på ett MD-konto som denne har samlat in 
inom ramen för egenvård i hemmet, sker vid ut-
lämnandet en överföring av personuppgifter. Enligt 
patientdatalagen är varje vårdgivare personuppgifts-
ansvariga för behandlingen av personuppgifter som 
denne utför.

• Egenvård och användning av hjälpmedel är aktivite-
ter av rent privat natur, trots att det är en vårdgivare 
som har lämnat ut hjälpmedlet eller fattat beslut om 
att överlåta vissa medicinska arbetsuppgifter att 
skötas av den enskilde eller anhöriga. 

• Det är reglerat i lag att vårdgivare är personuppgifts-
ansvariga för sin personuppgiftsbehandling, i detta 
fall överföringen av personuppgifter från MD-kontot. 
Det innebär att Telia agerar i rollen som person-
uppgiftsbiträde.

SÄKERHET OCH JURIDISKA 
ASPEKTER 
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Vi uppmanar varje kommun att komma igång med e-hälsoimplementeringen 
så snart som möjligt. Även ett litet steg är ett steg på vägen. Om er kommun 
vill starta ett pilotprojekt eller implementera delar av eller fullständiga e-hälso-
lösningar, tveka inte att höra av er till oss på Telia Healthcare.

Jan Pettersson 
Telia Acceleration  
- Healthcare
+46-70-6050760
jan.pettersson@ 
teliasonera.com
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