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Sammanfattning
Allt fler blir allt äldre i Sverige och äldreomsorgen står inför en stor utmaning
när resurser i form av ekonomiska medel och rätt personal blir allt svårare att
konkurrera om. I eHälsans tidsålder utvecklas det på många håll smarta tek-
niska lösningar för att effektivisera och kvalitetshöja omsorgsinsatser, något
som allt fler aktörer får upp ögonen för. Denna uppsats utreder behovsbilden
för att kunna skapa en ny kontaktyta mellan omsorgstagare, närstående och
utförare inom äldreomsorg. Uppsatsens resultat är en del av det Vinnova-
finansierade projektet BoNUS VO som undersöker förutsättningarna för en
sådan kontaktyta. IKT-stödet ska underlätta delaktighet i den egna omsorgen
såväl som stödja yrkesutövare i arbetsuppgifter. Data samlades in genom
en observationsstudie av hemtjänstarbete, deltagande i gruppsamtal med
närstående till omsorgstagare samt kvalitativa intervjuer med 13 informanter
som hade erfarenhet av äldreomsorg. Resultatet av dataanalysen visar på
att det i dagsläget finns problem som skulle kunna undvikas genom att
underlätta kommunikation och informationsdelning mellan användargrupper-
na. Resultaten visar också på att det finns många diskussionspunkter vad
gäller nytta, motsättningar i behov och avvägningen mellan ett översiktligt
eller komplext system. Studien konstaterar att det finns utrymme för vidare
forskning inom området.

Nyckelord: äldreomsorg, brukare, närstående, hemtjänst, delaktighet, infor-
mation, kommunikation, interaktion, behov, användbarhet, IKT, eHälsa

Abstract in English
Sweden’s population is steadily growing older and while the demand for care
of senior citizens is increasing, caregivers are forced to cope with diminishing
resources in terms of money and qualified staff. Many put hope in new eHealth
technology, as a means of raising efficiency and quality in the every day
working situation. This thesis aims to study needs regarding communication,
information and interaction between caretakers, dependants and caregivers
in geriatric care, in order to create a foundation upon which an ICT system
may be built to fulfill those needs. The results presented are part of a
research project focusing on future ICT systems in healthcare. Data was
collected through an observational study, group discussions with informants
related to caretakers, and qualitative interviews with 13 informants who have
extensive experience of geriatric care. The results imply there are existing
problems that may be avoided by facilitating information sharing between
the aforementioned groups. The study also presents some important points
of discussion regarding usefulness, clashing needs of different users, and the
balance between simplicity of use and system size.
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Förord och tack
Denna uppsats är bland annat ett försök att ge en insyn i äldreomsorgens
processflöde och dagliga arbete. Svensk äldreomsorg står inför många ut-
maningar och därför är det glädjande att det på många håll forskas och
utvecklas för att möta dessa utmaningar. Det är min fasta övertygelse att
allt utvecklingsarbete med nödvändighet måste utgå från de människor som
påverkas av det — det är deras värld vi måste förstå för att kunna tillgodose
deras behov. Så blir våra lösningar till verklig nytta för verkliga individer.
Det är ett tidskrävande arbete och denna uppsats ger inte hela bilden, men
är förhoppningsvis en viktig bit i pusslet vi behöver lägga tillsammans.

Mitt eget engagemang i frågan kommer både från tidigare arbetslivser-
farenheter inom äldreomsorg samt studier på det kognitionsvetenskapliga
kandidatprogrammet vid Linköpings universitet. Som sommarvikarie inom
hemtjänsten har jag fått en förstahandsinsyn i de många problem som varje
dag löses inom äldreomsorg, av engagerade medarbetare vars starka vilja att
ge värdig omsorg alltför sällan motsvaras av tillräckliga resurser — inte minst
tid att möta varje individ. Därför känns det angeläget att försöka bidra till
att finna lösningar som underlättar det dagliga arbetet, i en framtid där
andelen äldre invånare växer utan att resurserna att hjälpa ökar i samma takt.
Samtidens gensvar är ofta massutveckling av olika tekniska applikationer
för att stötta såväl organisationer som individer i deras arbete och fylla
behovsluckor av olika slag. Riskerna med den snabba tekniska utveckling som
idag tillåter ett brett urval av alla möjliga smarta produkter på marknaden
är att förståelsen för användarna och sammanhanget de verkar i kommer på
efterkälken. Jag tror att kognitionsvetenskapen är en bra angreppsvinkel i
det här läget. Kognitionsvetenskap utgår på ett tvärvetenskapligt sätt ifrån
människans förutsättningar att fungera själv, i grupp och tillsammans med
teknik — något som lyckligtvis är en växande fråga inom vård och omsorg.
Jag hoppas att denna uppsats kan visa på att ett sådant tankesätt bör få
utrymme i alla projekt av detta slag.

Därför är jag mycket glad över att ha fått chansen att vara en del av
projektet BoNUS VO och därigenom fått komma i kontakt med så många
kunniga och vänliga människor som delat med sig av sina erfarenheter och
sin tid för att detta ska bli en intressant uppsats.

Jag skulle vilja tacka Mattias Broth för utmärkt handledning och klarsynt
blick under skrivandet och för en lika utmärkt kurs i kommunikationsanalys,
som på flera sätt varit till stor nytta i mitt arbete. Sture Hägglund för att
du inte bara lockat mig in i projektet och generöst bidragit med din breda
kompetens under tiden, utan också gjort det möjligt att fortsätta även efter
att uppsatsen är färdig. Ett ytterligt varmt tack till projektledare Ingrid von
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Sydow på Omsorgskontoret i Linköpings kommun, för alla roliga arbetstim-
mar ihop och för att du är en sann inspiration med ditt driv, kunnande och
ohejdbara uppfinningsrikedom. Det här hade inte gått hälften så bra utan dig.

Tusen tack till alla som givit så frikostigt av sin tid och sina tankar för
att jag ska kunna bygga mitt användarmaterial på riktiga människors erfa-
renheter — medarbetare i hemtjänst och äldreboenden, deltagande anhöriga
och anställda vid ett anhörigcenter, sjukgymnaster, arbetsterapeut, äldrelots,
Omsorgskontoret i Linköpings kommun, Phoniro Systems i Norrköping och
IT-avdelningen på Stadsledningskontoret i Stockholm. Tack alla generösa
personer som delat med sig av sina erfarenheter av äldrevård- och omsorg,
som mottagare av sådan omsorg likväl som anhöriga. Era insatser är den
grundval som uppsatsen vilar på.

Tack till min uppsatsgrupp som kommit med insiktsfulla förbättringsförslag
under vårens seminarier och för att vi har kunnat ha ett så givande idéutbyte.
Särskilt tack till Isabelle Månsson, som opponerat på uppsatsen.

Sist, men absolut inte minst: Min djupaste tacksamhet till min familj som
stöttat mig genom den utbildning som lett fram till detta examensarbete.
Tack Mormor för dina kloka tankar och Farmor för att du delat med dig av
din kunskap inom såväl vård och omsorg som svensk lagstiftning och politik.
Tack Lukas, för att du med största tålamod har lyssnat, resonerat och varit
ett fantastiskt stöd hela vägen.

Malin Bergqvist
Linköping, juni 2014
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1 Introduktion
”Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir lite andfådd,

men man får mycket bättre utsikt.” — Ingrid Bergman

En ny generation är på väg upp i åldern; en som delvis redan anammat
sociala medier och självständighet genom teknik på ett sätt vi inte sett i
tidigare generationer. Inte helt osannolikt kan det bli en naturlig rörelse för
morgondagens äldre att knäppa en selfie uppe på berget för att posta med
det illustrerande citatet i någon social krets på nätet. Sannolikt kommer den
alltmer integrerade vardagstekniken att kännas som en rättighet även på
äldre dagar, där den kan vara en kommunikationskanal ut till världen, ett
stöd i städning och personlig hygien eller ett kognitivt hjälpmedel för att
hålla ordning på sådant vi har svårt att själva hålla i huvudet.

Det talas idag om välfärdsteknologi i äldreomsorgen (Gill & Rundkvist,
2012), ett sätt att göra den explosionsartade teknikutvecklingen tillgänglig och
nyttig för äldre i deras vardag. På många håll i Sverige görs det ansatser att
stödja vård- och omsorgsarbete med tekniska lösningar av diverse slag, under
påhejning av myndigheter och andra beslutsfattare, såväl som leverantörer och
verksamhetschefer. Samtidigt finns på andra håll ett motstånd och en utbredd
ovana att upphandla användbara IT-system, vilket gör att utvecklingen kan
gå långsamt eller till och med åt fel håll. För att se hur den tekniska
utvecklingen bör gå vidare är det hos de faktiska användarna den mest
relevanta informationen finns. Denna uppsats är menad att genom empiriska
undersökningar beskriva dagens kommunikation mellan olika roller inom
äldreomsorgen, liksom behov och problem som existerar i verksamheten
respektive hos den enskilde samt dennes närstående.

Det finns många behov och problem att beskriva i ett arbetsklimat som
kännetecknas bland annat av engagerad personal under växande press jämte
svåra ekonomiska förhållanden och ett fragmenterat arbetssätt som inte
tillåter enkelt informationsutbyte mellan olika instanser, som till exempel
landstingets sjukhusvård och kommunens hemtjänst. Ett mer oroande citat
än det ovan, hämtat från en av de intervjuer som denna uppsats bygger på,
exemplifierar en utveckling som kräver förändring i äldreomsorgens struktur:

”Som hemtjänst var för några år sen, att nån kom och kokade kaffe,
typ hemsamariter, det är inte sådär idag. Det är punktinsatser
som kan vara trevliga, men det är ju in och ut, det är minut för
minut. Antingen kommer vi behöva göra om allt, så att det går
tillbaka åt det hållet, eller så kommer de bli tajtare och tajtare
på grund av brist på resurser. Det är inte det att jag inte får tag
i folk, men jag får inte tag i rätt folk. Det finns inte tillräckligt
många som är utbildade undersköterskor. Jag har ju många här
som inte är det som gör ett bra jobb, men just att få till personal
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som kan omvårdnad, det är svårt, det är det som krävs. Tycker
vi får svårare kunder när det gäller psykiatri och missbruk.”
— Verksamhetschef 1

För mig illustrerar citatet hur viktigt det är att vi tar äldrefrågorna på
allvar och gör det utifrån de äldres och verksamheternas perspektiv. Då
äldreomsorgen blir mer komplex och svårare att skilja från vårdinsatser,
behövs ett annat stöd än tidigare. Det som gör den här uppsatsen relevant
att läsa är rösterna från verkligheten, som visar på behov av att öka kunskap
och möjlighet till delaktighet i den egna omsorgen bland omsorgstagare och
deras närstående. Särskilt när flera aktörer är inblandade, är det önskvärt
att samarbetet sker smidigt och resultatet blir så bra som möjligt, så att
åldrandet kan ske med värdighet och lugn.

1.1 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av fem delar och inleds med detta introduktionskapitel,
som ger en bakgrund till uppsatsens tillkomst. I kapitel två presenteras en
översikt av hur formella verksamhetsprocesser inom äldreomsorg kan se ut
och vad annan forskning idag kan se för attityder kring delaktighet och
teknik i äldreomsorg, med avseende på brukarna och deras närstående såväl
som omsorgsutförarna och beslutsfattare. Kapitel tre redogör för metoder
som använts i studien och mynnar ur i en analys av de behov som framkom-
mit bland respondenterna under datainsamlingen. Kapitel fyra diskuterar,
med utgångspunkt i dessa resultat, vilka utmaningar som kan uppstå när
behoven ska tillgodoses genom tekniska lösningar. Där reflekteras även kring
studiens utfall och generaliserbarhet. Uppsatsen avslutas i kapitel fem, som
sammanfattar och blickar fram mot fortsatt forskning inom området.

1.2 Vad är eHälsa?

Den snabba tekniska utveckling som med appar, system och andra verktyg
påverkar många områden av samhället idag, skapar också goda möjligheter
till reformer även inom vård och omsorg. Det finns idag en mängd IT-
lösningar som ska underlätta för vanliga medborgare att bli mer delaktiga i
sin egen vård, exempelvis genom att dokumentera den egna hälsan med hjälp
av appar på en smartphone eller surfplatta; genom att tjänster som Mina
Vårdkontakter gör det möjligt att av- och omboka besökstider eller förnya
recept; genom att sidor som FASS och 1177 förmedlar kontrollerad vårdre-
laterad information eller genom att anhörigstöd i form av kommunikation-
och informationsportaler gjorts tillgängliga i flera kommuner.

Svenska Kommuner och Landsting (SKL) verkar tillsammans med So-
cialdepartementet på nationell nivå för utvecklingen av eHälsotjänster som
tillför nytta ur brukarperspektiv. En nationell strategi för eHälsa har tagits
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fram av bland andra Socialdepartementet, som leder arbetet i samverkan
med SKL, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna.

Enligt SKL:s vägledning i utveckling av eTjänster inom socialtjänsten
ska eHälsa ”ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom
vård och omsorg. Nationell e-Hälsa har förflyttat fokus från teknikutveckling
till process- och kvalitetsutveckling. Det syftar till att stödja, engagera och
motivera invånare, ge stöd till verksamhet och beslutsfattare” (SKL, 2013
s.7).

Vägledningen sammanfattar de för brukarna viktigaste fördelarna med
utveckling av eHälsa inom socialtjänsten:

• Brukare får kompletterande sätt att föra dialog med socialtjänsten.

• eHälsotjänster kan öka möjligheterna att i tidigare skeden upptäcka
och lösa problem.

• Förutsättningarna till god självhjälp kan förbättras genom att social-
tjänsten tillhandahåller nätverk för brukar- och närstående.

• Socialtjänstens service kan förbättras genom att handläggning effekti-
viseras.

Enligt SKL:s vision drivs löpande olika slags projekt runtom i landet, som
syftar till att utveckla eller samordna eHälsotjänster. Än så länge är samar-
betet mellan landsting förhållandevis litet, men inom landstingen blir det allt
vanligare med samordning och övervakning av projekt som drivs av enskilda
kommuner eller som samarbete mellan kommuner. Landstinget Kronoberg
har vunnit flera nationella och internationella priser för att vara i framkant
vad gäller användning av vårdsystem. Bland andra åstadkommanden kan
nämnas att hemsjukvård och äldreomsorgen i flera av landstingets kommuner
använder samma vårdsystem som finns på landstingets sjukhus. Detta är
långt ifrån en självklarhet i resten av landet, men underlättar kommunikation
mellan verksamheterna.

Landstinget i Östergötland har ett nätverk för eHälsa, som driver och
stöttar projekt från olika aktörer. I Östergötland finns goda möjligheter
till forskningsprojekt inom samordnad eHälsa, eftersom kopplingen mellan
kommuner och landsting ännu inte är särskilt stark i detta avseende. Denna
uppsats är en del av ett projekt som ingår i handlingsplanen för Nätverket för
eHälsa i Östergötland 2014-2015 och syftar till att finna sätt att stärka kopp-
lingen mellan landsting och kommuner. Projektet presenteras i nedanstående
avsnitt.

1.3 Projektet BoNUS VO

BoNUS VO är ett projekt inom Vinnovas utlysning Tjänstelyftet och drivs
2013-2015 med Linköpings kommun som behovsägare. Med i projektet är
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också SICS East Swedish ICT och Phoniro Systems, som representerar
forskningsliv respektive industri. Projektets namn är en förkortning av dess
huvudsakliga fokus för undersökning och utveckling: Brukar- och Närstå-
endeportal för Uppföljning och Stöd i Vård och Omsorg. Den information
som presenteras nedan rörande projektet är hämtad från projektplanen (von
Sydow et al. 2013). Syftet är att utforska möjligheter för en webbaserad tjänst
som ska fungera som kontaktyta mellan vård- och omsorgsgivare, brukare
samt närstående. Tjänsten beskrivs i projektplanen som ett polyportalgräns-
snitt med tre delar:

1. En IT-lösning som stödjer brukaren att dagligen kunna dokumentera
sitt eget hälsotillstånd på ett bekvämt sätt. Dokumentationen ska
göras tillgänglig för berörda vård- och omsorgsaktörer i realtid. Process
såväl som gränssnitt måste kunna användas av brukare med olika
förutsättningar, avseende till exempel teknikvana samt perceptuella,
motoriska och kognitiva förmågor.

2. Ett vårdgivarsystem som är väl integrerat med verksamhetsprocesser
och ger utförare stöd att planera, utföra, dokumentera, administrera
och följa upp insatser inom vård och omsorg. Systemet ska stödja
verksamheten på olika nivåer från omsorgsnära personal till ledning.

3. En kommunikations- och informationsyta där närstående på ett
kontrollerat sätt kan vara delaktiga i vård- och omsorgsinsatser, exem-
pelvis genom att ta del av vårdplaner, följa upp överenskomna insatser
och kommunicera med både brukare och utförare. Syftet med denna
tjänst är att öka tryggheten hos både brukare och närstående, samt
underlätta för utförare att enhetligt och lagligt utbyta information med
berörda parter.

Vi har alltså att göra med tre huvudsakliga målgrupper, som i sig sedan
kan segmenteras i ett antal undergrupper. Projektplanen karaktäriserar i
stora drag huvudgrupperna på följande vis:

1. Äldre brukare av vård- och omsorgsinsatser utförda av landsting,
kommun, privata utförare eller närstående. IT-användningen är gene-
rellt begränsad. Det finns en stor variation avseende kognitiv, motorisk
och sensorisk förmåga. Dessa förmågor degraderar gradvis eller språng-
vis. Val av teknisk enhet behöver vara anpassade för olika brukare:
smartphones, plattor, TV, smarta klockor, glasögon eller dylikt.

2. Närstående som kan vara brukarens barn, sammanboende, släkting-
ar, grannar eller dylikt. Det förekommer variation i ålder såväl som
erfarenhet och frekvens av IT-användning i vardagen (kan överlappa
med föregående eller nedanstående målgrupp). De närstående vill ha
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inblick, men klarar inte kontinuerlig bevakning. De ansvarar ofta för
seniorens ekonomi och andra vardagliga göromål. Samordning mellan
flera närstående förekommer.

3. Vård- och omsorgsgivare inom offentlig eller privat sektor med
utförande personal. Både erfarenhet och frekvens av IT-användning
är varierande, liksom utbildnings- och annan bakgrund. Låg grad av
användning av smarta telefoner och interaktivt IT-stöd för personal
på fältet. Personalen bör inte belastas med omotiverade extra krav på
dataregistrering.

BoNUS VO ska resultera i en tjänstebeskrivning förankrad i vetenskaplig
evidens samt ny kunskap om metodik för användarcentrerad tjänsteinnovation
inom vård och omsorg. Denna uppsats är en del av det slutgiltiga resultatet.
Det är tänkt att materialet ska kunna ligga till grund för utveckling av en
vård- och omsorgsportal för Linköpings kommun, men även fungera som stöd
för utveckling av liknande tjänster på andra håll.

Projektet är ett initiativ till att komma till rätta med den fragmentering
som råder bland vårdrelaterade tjänster i dagens Sverige. Problemet är
tvådelat, varav en del är att vårdrelaterade tjänster vanligen utvecklas utan
infrastruktur som är gemensam med andra tjänster. Det gör att även tjänster,
som i teorin kompletterar varandra väl, blir svåra att integrera och därmed
även bökiga att använda tillsammans, både för medborgare och vårdgivare.
Resultatet blir en uppsjö tjänster som var för sig fungerar väl, men inte bildar
en helhet anpassad för att användas i verkliga vårdsammanhang. Projektet
utgår ifrån att den andra delen i problemet är att det samarbetas för lite
mellan landets landsting, kommuner, enskilda förvaltningar och kliniker som
alla regleras av en innovationsfientlig upphandlingsförordning. Förstärkt
samarbete med gemensamma, fungerande metoder för att kravställa nya
tjänster skulle underlätta för en marknad där tjänsterna utvecklas med
användaren i fokus.

Problemet blir alltmer uppmärksammat av olika aktörer och togs upp
i flera föredrag under Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, i april 2014.
Bland annat Gill & Rundkvist (föredrag, 9 april 2014), involverade i flera
omsorgsrelaterade projekt i Västerås stad, tryckte på samverkan mellan
Sveriges kommuner och landsting samt vikten av att identifiera vems behov
som får styra utvecklingen. De menar att det idag finns två dragande krafter:
behovet hos kravställarna respektive möjligheterna som marknaden gärna
vill erbjuda, ibland utan koppling till verkliga behov. Dessa krafter måste
också samverka för att finna lösningar som både behövs och är möjliga.

En stor del av syftet med projektet BoNUS VO är just att undersöka
hur en sådan samverkan skulle kunna uppnås genom att se till processer
i verksamheter, behov bland brukare och närstående samt olika tekniska
lösningar i nuet såväl som i en möjlig framtid.
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En förstudie till BoNUS VO genomfördes för att kartlägga behov och
nytta av en tjänst enligt beskrivningen ovan (von Sydow, 2013). Förstudien
undersökte även vilka lösningar som finns tillgängliga idag och hur olika
vård- och omsorgsinsatser skulle kunna samordnas. Behovkartläggningen
innefattade bland annat en workshop med 22 deltagare. Bland dessa fanns
dels representanter från både utförar- och mottagarsidan inom vården och
dels representanter från Omsorgskontoret i Linköpings kommun samt forsk-
ningslivet och innovationskraften inom eHälsa i Östergötland. Resultaten
från workshopen visade att det på samtliga sidor fanns en önskan om ökad
delaktighet bland brukare och närstående, där delaktighet kunde innebä-
ra utökat kommunikationsstöd, vårdplanering på distans eller tillgång till
journalinformation — men även hjälp till roliga aktiviteter, tillgång till lev-
nadsberättelser eller stöd för ekonomihantering. På utförarsidan fanns det
dessutom en önskan om bättre samordning av aktiviteter och att aktivite-
terna skulle centrera runt brukaren. Det fanns även ett behov av att kunna
dokumentera och komma åt brukarinformation mobilt, istället för att vara
hänvisad till kontorets stationära datorer.

Studien betonar vikten av att samordna huvudmännens information och
system, för att tjänsten ska bli både säker och användarvänlig. Ett absolut
krav är att vård- och omsorgspersonal inte ska tvingas dokumentera på flera
ställen.

1.4 Uppsatsens syfte

Syftet med detta arbete är identifiera i dagsläget ej uppfyllda kommunikations-
och informationsbehov hos de tre potentiella användargrupperna. Dessa är
grupper som både inbördes och sinsemellan eftersöker stöd för olika slags
uppgifter i vardagen, men även har behov som skiljer sig åt med avseende
på såväl teknikvana som fysiska och psykiska förutsättningar. Utifrån den-
na förståelse görs en ansats att lyfta behovs- och användbarhetsrelaterade
utmaningar med skapandet av ett polyportalgränssnitt för en digital vård-
och omsorgsportal i äldreomsorgen. På så vis kompletterar och utvidgar
uppsatsen förstudien utförd av von Sydow före projektet BoNUS VO.

Uppsatsen ska alltså besvara följande frågeställningar:

• Hur ser vardagen ut för de potentiella användargrupperna? Vilka är
de, vad gör de och hur interagerar de med varandra?

• Vilka ej uppfyllda kommunikations- och informationsbehov finns idag
hos brukare, närstående och utförare inom äldreomsorg?

• Vilka behovs- och användbarhetsrelaterade utmaningar kan uppstå
vid försök att tillgodose ovanstående behov genom ett gemensamt
kommunikations- och informationsstöd?
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1.5 Uppsatsens avgränsningar

Ett polyportalgränssnitt kan omfatta en stor mängd funktioner och tjänster,
liksom många slags vård- och omsorgsaktörer. I detta arbete kommer frå-
geställningarna att avgränsas till att utgå ifrån ett äldreomsorgsperspektiv.
Äldreomsorgen har i flera svenska kommuner tidigt blivit involverad i liknan-
de projekt och lämpar sig väl för flera av de mest grundläggande tjänsterna
ett IT-stöd för vård- och omsorg kan erbjuda. Det är också ett område som
står inför stora utmaningar för att anpassa sig till ett samhälle där behovet
av omsorg ökar i snabbare takt än resurserna för att fortsätta tillhandahålla
tjänsten. Således kommer IT-stödet i fortsättningen för enkelhetens skull att
benämnas omsorgsportal eftersom omsorg (och inte vård) kommer att vara
primärt fokus för detta arbete.

För att ett nytt, omfattande IT-stöd för flera aktörer inom äldreomsorg
ska bli effektivt, lagligt och användbart krävs en utredning av en lång rad
aspekter som är knutna till bland annat ekonomi, juridik, utbildning och
teknisk implementation av tjänsten. Med tanke på detta arbetes begränsade
omfång lämnas dessa frågor till framtida studier, jämte krav från andra
aktörer än hemtjänst och äldreboenden.

Således ska uppsatsen endast försöka besvara frågeställningarna ovan uti-
från ett behovs- och användarcentrerat perspektiv som utgår ifrån användare
involverade i äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst och äldreboenden.
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2 Äldre, omsorg och eHälsotjänster
I detta kapitel presenteras tre aspekter som sätter denna studie i ett samman-
hang. För att läsaren ska ha ett ramverk mot vilket resultatkapitlet kan läsas,
ges exempel på hur formella verksamhetsprocesser inom äldreomsorg kan
se ut. Tidigare forskning inom området redogörs för genom att presentera
fynd och frågeställningar från några studier som ligger nära fokus för denna
uppsats, med avseende på kommunikation- och informationsbehov för de tre
användargrupperna.

2.1 En kort insyn i äldreomsorgens begreppsvärld

För att kunna förmedla rätt information på rätt sätt är det viktigt att
kommunicera med ett gemensamt språk, så långt det går. Kanske är detta
särskilt viktigt i sammanhang då två väsentligt skilda branscher ska verka
tillsammans kring en fråga - som är fallet med vård- och IT-branschen i
eHälsans tidsålder. Inom vård och omsorg är det ofta av stor betydelse
att använda sig av korrekt terminologi, bland annat för att missförstånd
och otydligheter kan få allvarliga vårdrelaterade konsekvenser. Respekt för
varandras integritet är en annan aspekt som gör det viktigt att använda
en vedertagen term för avsett ändamål. Vissa ord anses gångbara i många
sammanhang, medan andra av olika anledningar fått en negativ klang i en
del situationer. Av denna anledning har jag valt att nedan ta upp några
centrala begrepp som är vanligt förekommande i denna uppsats för att inviga
läsaren i den värld som vi tillsammans ska blicka in i. Uppsatsen är menad
att kunna läsas utan några djupare förkunskaper i ämnet.

Brukare, omsorgstagare och den enskilde Denna uppsats handlar
om en tjänst associerad till brukare av äldreomsorg. Termen brukare är ett
praktiskt och vedertaget samlingsbegrepp för mottagare av olika slags insatser
från socialtjänsten, men är inte helt lätt att använda i alla sammanhang,
då ordet kan uppfattas som avståndstagande när det talas om en specifik
grupp eller individ (Socialstyrelsen, 2013). Begreppet vård- och omsorgstagare
innefattar enligt Socialstyrelsen såväl patienter som brukare utan samma
negativa associationer, men blir för brett i denna uppsats där vårdinsatser
inte ges samma utrymme som omsorgsinsatser får.

Således kommer det kortare begreppet omsorgstagare att användas i
denna uppsats för att referera till brukare av olika insatser inom äldreomsorg,
både som grupper och individer. Termen brukare kommer att användas i
mindre utsträckning och endast enligt definitionen ovan, alltså då det rör sig
om grupper med olika slags beviljade insatser. Med det hoppas jag att ingen
känner sig förnärmad eller förminskad som individ.

Även begreppet den enskilde är vedertaget i omsorgssammanhang när
det talas om en individ och kommer att användas i denna uppsats.
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Anhöriga och närstående Anhörig definieras enligt Socialstyrelsen som
person inom familjen eller bland de närmaste släktingar till den enskilde
och närstående definieras som person som den enskilde anser sig ha en nära
relation till (2014). I denna uppsats används begreppet närstående, då dess
betydelse omfattar även personer utanför den enskildes släkt.

Socialtjänstlagen (2001:453) Socialtjänstlagen, förkortad SoL, reglerar
socialtjänsten i Sverige, däribland äldreomsorgen. Socialtjänsten sköts av
kommunen och lagen talar om vilken hjälp den enskilde är berättigad att få
av kommunen. När insatser från socialtjänsten dokumenteras, måste de följa
de föreskrifter som står i SoL. Dessa föreskrifter handlar bland annat om att
dokumentationen ska vara gjord på ett respektfullt sätt.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Syftet med lagen (som förkortas
HSL) är att kunna tillhandahålla god vård på lika villkor för hela befolkningen.
Med hälso- och sjukvård menas ”åtgärder för att medicinskt förebygga utreda
och behandla sjukdomar och skador”. Respekt för alla människors lika värde
och den enskilda människans integritet är centralt i lagen.

2.2 Verksamhetsprocesser inom äldreomsorg

För att kunna utvärdera hur väl äldreomsorgen fungerar exempelvis inom
en kommun, är det viktigt att känna till vad som händer i olika skeden
av omsorgskedjan. I figur 1 nedan visas ett exempel på en karta över verk-
samhetsprocesser som omfattas av serviceavtalet inom äldreomsorg. Kartan
framställdes i samband med införandet av ett nytt dokumentationssystem i
Linköpings kommun 2009. Processerna involverar en brukare över 75 år samt
äldrelots, verksamhetschef eller motsvarande i verksamheten, omvårdnads-
personal och biståndsbedömare. En större bild återfinns i appendix.

Processen inleds genom att en person i behov av äldreomsorg kontaktar
äldrelots eller verksamhetschef (eller motsvarande) hos en utförare. Ärendet
aktualiseras och omsorgstagaren kontaktas för att stämma av behovsbilden,
vanligen genom ett besök. Om behovsbilden inte är överensstämmande för
båda parter, går ärendet vidare till myndighet för utredning. Om parter-
na är ense om att behovet kan tillgodoses genom trygghetslarm, matkorg
eller boservice, skrivs en överenskommelse varpå insatsen genomförs och
dokumenteras.

Om behovet innebär personlig omvårdnad, görs en förhandsbedömning
av vilka insatser som krävs. Serviceavtalet omfattar ett antal timmar varje
månad och vid större behov krävs myndighetsbeslut. Vissa tjänster omfattas
inte av serviceavtalet och behöver efterfrågas särskilt. Om parterna inte
skulle vara överens om servicenivå, behövs ett myndighetsbeslut.

Efter förhandsbedömningen upprättas en genomförandeplan som specifi-
cerar vilka insatser som ska utföras. I processkartan har detta steg markerats
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Figur 1: Processkarta över serviceavtal inom äldreomsorg (Fristedt, Linkö-
pings kommun, 2009).

som en risk, då mallar för genomförandeplaner inte var gemensamma för
olika utförare. Insats utförs enligt genomförandeplanen och registreras i syste-
met. Utredningsundelag tas fram och biståndsbedömare bifaller utredningen.
Journal förs löpande och minst en gång per år ska genomförandeplanen revi-
deras för att se om behovet kvarstår. Om behovet upphört, avslutas ärendet
och myndighet informeras via systemet. Om behovsbilden har förändrats så
att insatserna kräver mer eller mindre tid, görs ett nytt avgiftsbeslut. Om
insatserna behöver ändras på annat vis, görs det på individbegäran och en
ny genomförandeplan upprättas. Om behovsbilden är oförändrad, fortsätter
insatserna som vanligt och genomförandeplanen ändras inte.

Figur 2 visar en genomförandeprocess, där en beställning inkommer till
verksamhetschef (eller motsvarande) hos en utförare. Beställningen avser
en omsorgstagare och tas emot via telefon eller ett system. I kartan har
steget markerats som en risk, då utföraren vid beställningstillfället kan sakna
myndighetsbeslut, eller få in försenade beställningar.

Omsorgstagaren alternativt anhörig kontaktas och det görs en bedömning
av behovsbilden. Här sker detsamma som i figur 1: insatserna omfattar
antingen boservice eller personlig omvårdnad beroende på behovsbilden och
processerna därefter är likadana. Denna figur är utökad med en väg ut från
utförd insats till ekonomistyrningsprocesser som följer på fakturering efter
det att prestationerna registrerats i systemet.

Då kartorna konstruerades synliggjordes flera risker i processerna. Dessa
kunde lösas genom att korrekt kravställa det nya systemet. Det exemplifierar
hur viktigt det är att känna till vem som gör vad hur i ett sammansatt
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Figur 2: Översikt av genomförandeprocess inom äldreomsorg (Fristedt,
Linköpings kommun, 2009).

omsorgssystem som detta, när något nytt ska införas. Kanske är detta sär-
skilt sant för införandet av nya IT-system som har potential att förändra
arbetsuppgifter och påverka händelser i flera led. Kartorna synliggör även
något annat: genom att se hur många steg som omfattas i en verksamhets-
process som riktar sig mot äldre personer med möjliga nedsättningar av
kognitiva förmågor, är det inte svårt att föreställa sig hur förvirrande det
kan kännas att vara brukare av omsorgsinsatser. Ett nytt dokumentationssy-
stem kan måhända strukturera upp arbetet i verksamheten, men är till föga
hjälp för omsorgstagaren om denne inte har möjlighet att ta del av relevant
information.

Denna uppsats omfattar intervjuer med samtliga roller som finns represen-
terade i verksamhetsprocesserna ovan, för att ge en mer detaljerad bild av hur
varje roll passar in i sammanhanget. Samspelet mellan rollerna bidrar till att
nyansera behovsbilden som uppsatsen beskriver. För att införa förändringar
i arbetsuppgifter, kommunikationskanaler eller informationstillgänlighet i
en verksamhet bör det undersökas — utöver vad varje person gör hur i
omsorgskedjan — varför saker görs på ett visst sätt och hur det upplevs av
berörda.

2.3 Delaktighet hos omsorgstagare och närstående

År 2011 utökades socialtjänstlagen med två bestämmelser gällande äldre-
omsorg. Den första (i 5 kap. 4 § SoL) är en nationell värdegrund där etiska
värden och normer tydliggörs för arbetet inom äldreomsorgen, såväl för of-
fentliga som enskilt drivna verksamheter. Den andra bestämmelsen (i 5 kap.
5 § SoL) infördes för att tydliggöra den äldre personens ökade möjligheter
till inflytande vid genomförandet av insatserna. Detta innebär att äldre har
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möjlighet att, så långt det går, välja hur och när de vill ha stöd. Syftet med
båda bestämmelserna är alltså att öka förutsättningarna för ett värdigt liv
för äldre med omsorgsinsatser beviljade enligt SoL.

I den rikstäckande undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
presenterar Socialstyrelsen (2013) en sammanfattning om vad äldre idag
anser om sin vård eller omsorg. Det generella intrycket av de runt 140 000
enkätsvaren var att de flesta är fortsatt positivt inställda och att trygghet
är centralt för nöjdheten. Det är viktigt att kunna påverka sin situation för
att må bra — och ju bättre de mådde desto, bättre tyckte de äldre om sin
vård eller omsorg. Majoriteten tyckte att personalen tog hänsyn till deras
behov och likaså uppgav de flesta att de hade kunnat välja bland boenden
eller utförare av hemtjänst. Det råder emellertid viss kunskapsbrist om vart
den enskilde ska vända sig för att kunna påverka sin situation. Fyra av tio
personer med hemtjänst, respektive strax över fem personer av tio som bor
på särskilt boende, visste inte vart de skulle vända sig med klagomål eller
synpunkter. Å andra sidan uppgav runt åtta av tio personer i båda grupperna
att det var lätt att kontakta personalen i hemtjänsten respektive boendet. Att
inte ta kontakt för att påverka sin omsorg kan bottna i att omsorgstagaren
ser hemtjänsten som en gåva, menar Olsson (2013) och framhåller att detta
är en generationsfråga. Det kan också ha att göra med att osäkerhet uppstår
på grund av att personalkontinuiteten är låg; omsorgstagaren möter ett stort
antal olika individer ur personalen (ibid).

En undersökning utförd av det internationella konsult- och analysföretaget
Kairos Future (2013) undersöker attityder hos nästkommande generationer av
pensionärer kring att bli riktigt gammal. Enligt en enkätundersökning bland
vad studien kallar Rekordgenerationen (personer födda mellan 1945-1954)
betyder gammal på riktigt att det inte längre går att klara sig själv. Bland de
tillfrågade ville 68% inte bli så gamla att de inte längre kan klara sig själva.
39% trodde inte att de skulle bli så gamla att de inte längre kan klara sig
själva. Många kände oro inför att förlora sin självständighet och integritet
genom att bli beroende av andra för att klara vardagen. Bland de vanligaste
orosmomenten fanns även tankar om att inte få den vård som skulle behövas.

Personer i åldergruppen Rekordgenerationen tillfrågades hur mycket stöd
de förväntar sig få av anhöriga, när de blir riktigt gamla. Likaså tillfrågades
personer i generationen under Rekordgenerationen, hur mycket stöd de
förväntade sig kunna leverera. Den andel av den yngre generationen som
svarade att de förväntade sig att kunna ge stöd en gång per vecka eller
oftare stämde på ett ungefär överens med den andel av de tillfrågade ur
Rekordgenerationen som förväntade sig så mycket hjälp. Studien framhåller
emellertid att yrkesutövare som undersköterskor, eller ansvariga politiker,
inte är lika benägna att tro på ett sådant frekvent stöd från anhöriga.

Att vara anhörigvårdare i dagsläget kan vara svårt av flera skäl, inte minst
att den nya situationen kan upplevas som förvirrande (Bodin, 2013). Bodin
menar att det finns utrymme för förbättringar i den information anhörigvår-

12



dare får, då de kan känna att de blir ålagda ett stort ansvar utan att få stöd
exempelvis i form av utbildning, lämplig vårdplanering eller uppföljningsbe-
sök i hemmet. En studie av Hagborg-Randholm (2008) framhåller vikten av
att närstående vågar och kan kommunicera med biståndshandläggare, för
att ställa frågor och ifrågasätta beslut som rör den enskilde — en förmåga
som verkar varierar bland de närstående och gör att en del hamnar i ett
underläge då de inte vågar ta kontakt. En annan möjlig anledning till att
det ibland kan vara svårt att nå ut med stöd till närstående kan vara att de
själva så långt som möjligt vill klara att ta hand om den enskilde och känner
skuld kopplat till att be om hjälp (ibid). Hagborg-Randholm anser att stöd
och information bör ges i tidigt skede, redan innan hemtjänst eller liknande
är inkopplat, som vårdcentraler och sjukhus. På så vis kan närstående tidigt
få information om stöd som finns att få och behöver inte själva ta reda på
allt.

2.4 Kommunikationsbehov och teknik inom äldreomsorg

Det finns idag en flora av olika välfärdsteknologier och lösningar för att
integrera teknik i äldreomsorgen. Men det råder ingen enhetlig uppfattning
om vad det är för behov som behöver fyllas för vem när nya system upphandlas
i kommunerna, som sällan har samarbeten över gränserna. Detta avsnitt
syftar till att ge en inblick i nuläget med avseende på modernisering av
äldreomsorgen.

eHemtjänsten på frammarsch Västerås stad införde ett IT-baserat
anhörigstöd (ACTION) under 2007 och kunde konstatera att det bidrog
till bland annat minskad ensamhet och ökad livskvalitet för närstående
(Gill & Rundkvist, 2012). Sedan dess har staden drivit flertalet IKT-projekt
inom äldreomsorgen och hållit sig på framkant bland svenska kommuner,
bland annat genom att vara först med att föreslå införande av eHemtjänst
under 2012 (ibid). Vågen går nu genom hela landet och allt fler kommuner
börjar undersöka och kravställa lösningar för att modernisera äldreomsorgen.
Kjernald & Kockgård (2013) undersökte möjligheterna för införande av
eHemtjänst i Göteborg. De fann att många bland vårdgivare såväl som
brukare var positivt inställda till att införa välfärdsteknologi i omsorgsarbetet,
men att införandet inte kommer att kunna ske helt fritt från komplikationer.
Det fanns förväntningar på att eHemtjänsten ska vara anpassningsbar efter
olika behov samt teknik som förekommer i olika verksamheter. Studien utgick
från Västerås som modell för ett införande, men det konstaterades att samma
lösning inte gick att överföra till hemtjänsten i Göteborg.

På hälsomässan Vitalis i Göteborg (8-10 april, 2014) handlade många
föredrag om hur kommuner bör lära sig att kravställa nya system för att de ska
passa behov i verksamheterna. Förutom att lagen om offentlig upphandling
(LOU) kan göra det svårt att upphandla med hänsyn till användbarhetsfrågor,
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ansågs brist på vana att förhandla fram lättanvänd och tillgänglig teknik
vara en vanlig orsak till att tekniska lösningar faller platt hos personal och
omsorgstagare, vilket poängterades både av kommuner och av representanter
från teknikbranschen, bland annat Västerås (Gill & Rundkvist, föredrag, 9
april 2014) och Usify (Bugge, föredrag, 8 april 2014). Ett annat problem som
lyftes under flera föredrag, bland annat av Baxter (föredrag, 8 april 2014),
är att kravställningen oftast inte har undersökt brukarnas behov ordentligt,
utan fokuserat på chefer och andra beslutsfattare med verksamhetsperspektiv.
Baxter menade att brukarna måste involveras mycket tidigare i processen än
vad som är vanligt idag.

Inom forskningsområdet förekommer flera jämförelser av olika system för
anhörigstöd, dokumentation och andra IKT-lösningar (bland annat eHem-
tjänsten i Västerås) där det konstateras både att användingen av så många
olika system är komplicerande för alla parter samt att det i dagsläget inte
finns en optimal lösning som passar alla (Vegelius 2012; Wirebrand 2013; von
Sydow 2013). Eftersom många kommuner sitter fast i upphandlade system
när de ska tänka på nya lösningar, kräver dessa ofta att lösningarna ska
kunna medla mellan flera system för att samla och förmedla information,
som var fallet i undersökningen av Kjernald & Kockgård, precis som det är
en förutsättning för projektet BoNUS VO.

Trygghet och teknikbehov En studie om trygghet och kommunikation i
äldrevården (Wirebrand, 2013) undersökte attityder hos äldre omsorgstagare
på ett äldreboende, deras närstående samt boendepersonal kring vårdrela-
terade IT-stöd som vård- och omsorgsportaler. Elva personer tillfrågades
genom kvalitativa intervjuer och bland informanterna var fem närstående
positivt inställda till ett sådant IT-stöd, främst de som inte hade möjlig-
het att komma på besök så ofta. Studien visade också på att närstående
sinsemellan skulle kunna använda ett IT-stöd med brukarinformation till att
hålla varandra underrättade. Sådan kommunikation kan idag ske genom att
närstående ringer eller mailar varandra. Intresset för tekniska vårdlösningar
var emellertid svagt bland de äldre, som var över 90 år och generellt upplevde
att de hade god kontakt med både närstående och personal på boendet. Wi-
rebrand konstaterar att det viktiga för äldre vård- och omsorgstagare är att
på något vis känna sig trygga och om trygghetskänslan uppnåtts med andra
medel, minskar behovet av ökad delaktighet genom ett IT-stöd. Detta fynd
kan jämföras med förstudien av von Sydow (2013), där det tekniska intresset
bland lite yngre seniorer var större. Likaså fann Kjernald & Kockgård (2013)
att attityder bland äldre är positiva till ny välfärdsteknologi inom vård och
omsorg.

Framtida generationers attityd till välfärdsteknologi Inställning till
teknik bland framtida generationer äldre omsorgstagare undersöktes i en
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studie (Kairos Future, 2013) där tre grupper tillfrågades: framtida äldre
(personer födda mellan 1945-1954), chefer/politiker samt undersköterskor/-
vårdbiträden. Studien redovisar en tydlig diskrepans mellan chefer/politiker
och undersköterskor/vårdbiträden i attityder till teknik i äldreomsorgen.
Grupperna frågades om hur de skulle uppleva olika tekniska lösningar i
omsorgen, exempelvis internetbaserade sociala nätverk för äldre eller robotar
som hjälper till med tunga lyft. Chefer och politiker var starkt positiva till
nästan alla lösningar som fanns med i undersökningen, medan underskö-
terskor och vårdbiträden var markant mindre positivt inställda. Någonstans
däremellan låg för det mesta gruppen med de framtida äldre — de som
kanske kommer att behöva förlita sig på tekniken. Resultaten tyder på att
det finns vitt skilda uppfattningar om teknikens nytta och det är än så länge
omöjligt att säga vad som kommer att stämma.

Det är inte helt orimligt att prediktionerna i denna fråga färgas mer av
respondenternas nuvarande situation än av vad de tror om framtiden. De
undersköterskor och vårdbiträden som är yrkesverksamma idag möter i sitt
arbete människor tillhörande en generation som inte inkluderats i IT-åldern
på samma sätt som yngre generationer. De varken behöver eller motiveras
till att lära sig hantera en dator eller smartphone. Motståndet mot teknik är
troligtvis av denna anledning högre där, än vad den är hos nästa generation
äldre som interagerar med teknik på andra villkor, och detta måste givetvis
påverka sättet omsorgsnära personal ser på äldre och teknik. Användningen
av teknik blir mer utbredd för varje generation och det är inte alls otänkbart
att nästa generation riktigt gamla medborgare kommer att vara aktiva på
internet och välkomna fler tekniska lösningar i vård- och omsorgsinsatser.
Värt att beakta för studiens resultat är även att teknik i äldreomsorgen är
ett nytt element för yrkesutövarna också — det kan upplevas som osäkert
och begränsande för många. Politikerna, å andra sidan, ser måhända saken i
ljuset av de ekonomiska vinster som kan göras i och med att mänskligt arbete
kompletteras med eller ersätts av teknik. Situationen med äldreomsorgen
ser utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv ut att bli ohållbar i framtiden
med allt fler äldre och mindre resurser. Teknik är sannolikt en faktor som
kan ge omsorg åt fler till en billigare peng. I denna beräkning har de mjuka
faktorerna kanske inte lämnats lika mycket utrymme — integritet, trygghet,
säkerhet och mänsklig kontakt kan mycket möjligt komma att påverkas i och
med införandet av ny teknik i äldreomsorg.

Attitydskillnaderna som existerar är viktiga att ta på allvar. Genom att
med ny teknik ändra arbetssätt och arbetsklimat för yrkesutövare, samt vanor
och interaktioner för omsorgstagare, kan äldreomsorgen väga åt att upplevas
som modern och anpassad för nutida behov eller oattraktiv och omänsklig.
Det senare kan förväntas ha negativ påverkan på hur äldreomsorgen ses som
arbetsplats och ny teknik hos en utförare kan vara något som får en potentiell
kund att välja ett annat alternativ. Varje steg mot en mer digitaliserad omsorg
måste därmed tas i samförstånd med de grupper som påverkas, för att inte
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kväva den tekniska utvecklingen i sin linda genom att skapa motsättningar
på grund av obetänksam integration.

Därmed är inte sagt att försiktighet i införande måste innebära försiktighet
i att tänka kring revolutionerande framtidsvisioner. Det går att spekulera i
hur känslig teknikfrågan i omsorgen kommer att bli i en framtid då kommande
generationer äldre kan vara mer positivt inställda till teknik än den nuvarande
generationen är. När det rör sig om system och processer i vård, vare sig det
gäller kommunal eller nationell nivå, tar förändringar lång tid att genomföra.
Det är därför viktigt att våga behålla framtidsperspektivet i utvecklingen
av alla tjänster som kan komma att användas av framtidens äldre. Vad som
verkar omöjligt idag kan upplevas som trivialt imorgon.
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3 Kartläggning av behovsbild
Detta kapitel handlar om beteenden, kommunikation, problem och mål hos
omsorgsportalens tre tänkta användargrupper. Delvis handlar det också om
att identifiera roller inom grupperna — förståelsen för hur rollerna ingår i
omsorgskedjan sätter behovsbilden i ett sammanhang som gör det lättare
att förstå vad ett IKT-stöd behöver ha för effekt för att bidra med verklig
nytta. Således besvaras uppsatsens första frågeställning i avsnitt 3.5.

Kapitlet inleds med en motivering av vilka metoder som valts för behov-
sanalysen. Därefter redogörs för datainsamling och -analys, varpå kapitlet
mynnar ut i en sammanställning av behovsbilden.

3.1 Användarcentrerad ansats

Det finns olika sätt att skapa produkter menade att användas av människor.
Att utforma en tjänst med slutanvändarnas behov och förutsättningar i fokus
för utvecklingsarbetet ger ett gott utgångsläge för att skapa något som fyller
rätt behov på rätt sätt, utan att försvåra för användaren. Men vad för slags
behov och förutsättningar är viktiga att ta hänsyn till?

Denna behovkartläggning utgår ifrån att de undersökta grupperna alla
har mål de vill uppnå. Mål kan vara stora eller små, knutna till undermet-
vetna värderingar eller till uppgifter i olika situationer. Vad vill jag som
omsorgstagare uppnå när jag ringer till hemtjänsten och frågar om de kom-
mer med lunchlådan klockan tolv? Vill jag veta om min hemtjänstutförare
kommer ihåg att de ska leverera mat som överenskommet, eller är det så
att syftet med telefonsamtalet snarare är ett försök att undslippa ensam-
hetskänslor genom att prata med en annan människa? I båda fallen: finns
det andra sätt att stödja mig i min strävan att antingen a) se om min mat
kommer på utsatt tid eller b) minska känslan av isolering i vardagen? Att
undersöka värderingar hos användaren ger möjlighet att lyfta blicken till mer
övergripande mål: vad har jag för olika mål i livet, som en äldre person med
förutsättningar som kräver att jag får hemtjänst för att klara vardagen?

Kanske exemplet ovan synliggjorde en typ av svårighet med att identifiera
mål hos användarna — det är inte självklart vad som är syftet med en
handling. Antag att en eHälsotjänst lanseras med en funktion som underlättar
för mottagare av hemtjänst att se när de får lunchen levererad, eftersom
detta är en fråga som hemtjänstutförare får flera gånger om dagen. Att
lägga ut den informationen på hemtjänstens webbplats skulle kanske minska
antalet samtal som handlar om tid för matleveranser. Men kanske detta inte
alls fyller omsorgstagarnas egentliga behov av att bryta isoleringen hemma,
vilket skulle kunna innebära att de fortsätter ringa och fråga när lunchen
kommer, eller hittar på en annan förevändning att plocka upp telefonen.
Således krävs en djupare förståelse för användarens situation för att kunna
fylla rätt behov på rätt sätt.

17



3.2 Metodval

Tre metoder har tillämpats för att samla in data till analys. Datainsamling-
en bygger till stor del på djupintervjuer med informanter på utförar- och
mottagarsida, men även på en observationsstudie av hemtjänstarbete samt
deltagande i gruppsamtal med närstående. För att presentera den insamlade
datan valdes personametoden. Samtliga metodval beskrivs och motiveras
nedan.

Kvalitativa intervjuer används för ”att upptäcka och identifiera egen-
skaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld” (Patel
& Davidson, 2011 s.82). Intervjuer är enligt Martin & Hanington (2012 s.102)
attitydfokuserade och nyttjar självrapporterande hos informanterna. De kan
vara både explorativa, generativa och utvärderande (ibid) och passar således
olika syften. I detta arbete är intervjuerna explorativa, det vill säga att de
kartlägger attityder och beteenden som närmre kan utforskas i vidare studier.

Semistrukturerade intervjuer valdes för datainsamlingen enligt kompro-
missen som beskrivs av Martin & Hanington (ibid): intervjuledaren måste
kunna samla den önskvärda datan under en begränsad tid, samtidigt som
intervjun bör efterlikna en konversation mer än en utfrågning. En semistruk-
turerad intervju följer ofta en guide, men lämnar utrymme för nya frågor
eller sidospår i konversationen och kan på så vis hjälpa informanten att våga
improvisera (ibid).

Observationsstudier kan medföra insikter om sådant som är så själv-
klart för informanter att de inte tänker på att nämna det under en intervju
(Martin & Hanington, 2012 s.60). För att sätta sig in i vardagens bestyr,
känslor och mål hos omsorgspersonal, omsorgstagare eller anhöriga torde
observationsstudier vara ett lämpligt metodval i kombination med kvalitativa
intervjuer.

Observationer utesluts ibland som metod för att den är tidsödande, men
bör ändå övervägas om problemställningen gör att informationsinsamlingen
troligen sker bäst genom en observation, enligt Patel & Davidson (2011 s.92).
De menar också att kunskap som erhålls genom observationer kan ligga till
grund för vidare studier. I detta arbete valdes observation som en av tre
datainsamlingmetoder för att den skulle kunna tillföra viktig situationell
förståelse som är svår att tillgodogöra sig genom intervjuer.

Deltagande i gruppsamtal valdes som tredje metod för datainsamling.
Under gruppsamtal där alla deltagare ges möjlighet att vara aktiva var
förhoppningen att diskussionen kunde generera nya tankar och utmana un-
dermetvetna föreställingar hos deltagarna (Martin & Hanington, 2012 s.102).
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Personor är arketyper av en produkts slutanvändare, skapade för att på ett
levande sätt förmedla vilka mål och observerade beteenden som är typiska för
användarna. En av anledningarna till att metoden vuxit sig stor är att dess
historieberättande komponent ofta underlättar för designers, utvecklare och
beslutsfattare att förstå och känna empati för användarnas behov (Goodwin,
2009 s.234).

Goodwin menar vidare att personor inte får förväxlas med representation
av den genomsnittlige användaren (a.a. s.238). Personor representerar må-
hända något slags genomsnitt inom en homogen grupp, men kan inte skapas
som en kompromiss av markant olika inomgruppsskillnader. Metoden kan
inte heller användas för att beskriva marknadssegment (a.a. s.236). En per-
sona säger inget varken om segmentets storlek eller värde, men kan däremot
bidra med insikter om mentala modeller och mål på ett sätt segment inte kan.

Sammanfattningsvis har följande metoder används till behovsanalysen:

1. Intervjuer med yrkesutövare inom vård och omsorg samt omsorgsta-
gare utfördes för att kartlägga vilka roller som borde ingå i studien,
samt hur dessa interagerar med varandra.

2. Observation av hemtjänstarbete under ett nattpass genomfördes för
att fördjupa den kontextuella förståelsen för en roll som är central i
äldreomsorgen.

3. Deltagande i anhörigträffar kompletterade intervjuerna med syn-
punkter från närstående till vård- och omsorgstagare.

4. Personor framställdes utifrån den data som samlats in genom samtliga
ovanstående metoder.

Tre skilda ansatser till datainsamling kan tyckas spretigt i en uppsats
av detta format. Tanken med att angripa frågeställningarna från olika håll
var att fånga upp sådant som en enda metod inte skulle klarat av att fånga
upp själv. Ett resonemang kring denna avvägning förs mer detaljerat under
avsnitt 4.4.

3.3 Datainsamling

3.3.1 Intervjuer

Informanter och rekrytering Till att börja med intervjuades en kom-
munal äldrelots, två verksamhetschefer och en gruppchef från olika utförare
av äldreomsorg i en medelstor svensk kommun: en privat hemtjänstutförare,
en kommunal hemtjänstutförare och ett kommunalt äldreboende. Utifrån
dessa intervjuer valde jag att gå vidare med att intervjua personer med
följande roller:
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• Hemtjänstpersonal

• Personal på äldreboenden

• Sjukgymnast och arbetsterapeut

• Omsorgstagare

Sammanlagt intervjuades 13 informanter med erfarenhet av dessa roller.
Informanterna rekryterades från totalt sju olika utförare av äldreomsorg samt
ett anhörigcenter, från två medelstora kommuner i Östergötland respektive
Västra Götaland. I appendix återfinns en lista med informanternas fördelning
på rollerna. Givetvis finns det fler roller som är viktiga att förstå för att
bilda sig en god uppfattning om hela omsorgskedjan för äldre omsorgstagare,
men de lämnas till vidare studier att utforska på grund av den begränsade
ramen för denna uppsats. En kortare introduktion till några av dessa roller
ges dock i appendix.

De roller som utifrån intervjumaterialen beskrivs som närmst omsorgstaga-
ren visas med överskådliga samband i figur 3. De roller som inte representeras
av informanter i datainsamlingen är semitransparenta.

Figur 3: En översikt av rollerna närmst omsorgstagaren, enligt resultaten
från datainsamlingen. Semitransparenta roller inkluderades inte i intervjuerna,
men är viktiga för vårdkedjan.

Genomförande Semistrukturerade intervjuer genomfördes individuellt
med brukare av hemtjänst samt informanterna på utförarsidan. Två av inter-
vjuerna genomfördes med två informanter samtidigt, där personerna i båda
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fallen var kollegor. Alla intervjuer utgick ifrån en frågeguide med tematise-
rade frågor som skilde sig lite åt mellan utförar- och mottagarsidan, men
informanterna tilläts till stor del själva styra samtalet. Syftet med frågegui-
den var att kontrollera så att intervjun berört de teman som var viktiga
för att få en djupare inblick i informantens vardag som yrkesutövare eller
omsorgstagare. Vid några av intervjuerna med informanter från utförarsidan
närvarade en annan student som också ställde frågor med utgångspunkt i
samma frågeguide, men använde intervjumaterialet till en annan studie än
denna. Tabell 1 visar en översikt av de teman som ingick i frågeguiderna.

Teman utförarsida Teman mottagarsida
Arbetsuppgifter Mötet med äldreomsorgens aktörer
Mål och motivation i arbetet Positiv inverkan från äldreomsorgen
Problem som stöts på i arbetet Problem med äldreomsorgen
Dokumentation Vardagen som äldre
Kommunikation Kommunikation
Teknik i äldreomsorg Teknik i äldreomsorg
En portals potentiella nytta En portals potentiella nytta

Tabell 1: Teman från de två intervjuguider som användes.

3.3.2 Observation under nattpass i hemtjänst

För att få en inblick i arbetet inom hemtjänst och mötet med omsorgstagaren,
genomfördes en observation under ett nattpass hos en hemtjänstutförare i en
medelstor svensk kommun. Nattpass valdes istället för dagpass eftersom ingen
av intervjudeltagarna ovan arbetade nattetid och observationen således skulle
tillföra information om ett nytt område, samtidigt som det kompletterade
intervjudeltagarnas beskrivningar om hemtjänstarbete och det personliga
mötet generellt.

Informanter och rekrytering En hemtjänstmedarbetare rekryterades
att delta i observationen, genom verksamhetschefen på en av hemtjänsterna
som redan deltog i studien.

Genomförande Hemtjänstmedarbetaren följdes under nio timmar, mellan
klockan 21-06. Arbetspasset varar normalt till klockan 07, då morgonpasset
börjar. Observationen var till viss del deltagande, då jag fick tala med
både omsorgstagare och annan personal, men inga arbetsuppgifter utfördes
tillsammans med personalen. En ostrukturerad intervju fördes under hela
passet, mellan besöken. Inget material spelades in och anteckningar fördes i
slutet av observationen. Observationsanteckningar finns att läsa i appendix.
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3.3.3 Deltagande i anhörigträffar

Anhörigstöd kan erbjudas kommunalt exempelvis i form av gruppsamtal och
gemensamma aktiviteter med andra anhöriga. En del av datainsamlingen
gjordes genom deltagande i två sådana anhörigträffar, på ett anhörigcenter i
en medelstor svensk kommun. Många av de som deltar i anhörigträffar är
äldre personer som har en partner med olika slags vård- eller omsorgsinsatser.
På anhörigträffar ges tillfälle att med andra diskutera sin vardag som anhörig
och ge varandra stöttning i svåra situationer. Träffarna modereras av en
anställd vid centret som ser till att alla får komma till tals.

Informanter och rekrytering Anhörigcentret kontaktades på förhand
och tillfrågades om intresse att låta anhöriggrupper delta i studien. Två
anhörigträffar besöktes, där åtta respektive sex personer i gruppsamtal
delgav personliga erfarenheter av att vara partner eller närstående till äldre
personer som på olika sätt är beviljade omsorgsinsatser av socialtjänsten
eller har erfarenhet av olika typer av vårdinsatser. En del av deltagarna hade
närstående som mer eller mindre nyligen gått bort. Deltagarna var mellan
65 och 85 år och de flesta besökte anhörigträffarna regelbundet.

Genomförande Båda mötena leddes av en samtalsmoderator anställd vid
Anhörigcenter. Under mötena fick alla deltagare inledningsvis i turordning
berätta om något de hade på hjärtat; kanske något som hänt sedan senaste
mötet eller något de hade tänkt på. Under det andra mötet hölls en tankestund
med tänt ljus för en deltagares partner, som nyligen hade gått bort. Hen
fick därpå tala om upplevelsen ledd av samtalsmoderatorn och de andra
deltagarna gavs möjlighet att ge sitt stöd. Efter det att alla deltagare fått säga
sitt under rundan, diskuterades det mer fritt om olika ämnen. Diskussionen
avbröts kort för fika när ungefär halva mötestiden gått. Efter fikastunden gick
diskussionen över till att handla om portalen samt allmäna erfarenheter som
närstående. Under båda träffarna berördes under denna diskussion samma
teman som under intervjuer med brukare av hemtjänst. Anteckningar fördes
löpande under det första mötet och direkt efter det andra mötet. Mötena
avslutades efter två timmar, med att blicka fram mot kommande aktiviteter.

3.3.4 Etiska överväganden för datainsamlingen

Innan intervjuerna kontaktades informanterna i förväg per telefon och tillfrå-
gades om de ville delta i en intervju där intervjumaterialet skulle användas i
denna uppsats. Informanterna fick själva välja plats för intervjun. De flesta
valde att bli intervjuade på sin arbetsplats eller i sitt hem. Samtliga deltagare
informerades på plats muntligt om studiens syfte, hur datan skulle komma
att användas, att deltagandet var anonymt, vad intervjun skulle handla om
och hur länge den väntades pågå. Alla blev tillfrågade om intervjun kunde
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spelas in med en ljudinspelare och om anteckningar kunde föras under tiden.
De informerades även om att de när som helst kunde avbryta intervjun.
Alla informanter gav sitt muntliga samtycke till samtliga ovanstående punk-
ter, med undantag av en informant där rådande omständigheter gjorde att
intervjun inte gick att spela in och den frågan därför inte ställdes. Innan
intervjun började, fick informanterna möjlighet att ställa vilka frågor de ville.

Inför observationsstudien kontaktades deltagaren på samma vis som intervju-
deltagarna ovan och fick samma information på plats innan observationens
början. Ingenting spelades in, men efteråt fördes anteckningar på samtal
mellan kundbesöken.

Inför deltagandet i gruppsamtalen på anhörigcentret hade anställda vid
centret på förhand kontaktats och kunde innan början av respektive möte
förbereda grupperna på att jag skulle närvara. Samtliga deltagare tillfrågades
på plats och gav samtycke till att vara med i studien efter att ha hört en
kort presentation av syftet och hur datan skulle användas. Deltagarna infor-
merades om att deras deltagande var anonymt och att det inte skulle gå att
identifiera någon genom data som inkluderats i uppsatsen, samt att de kunde
avbryta sitt deltagande när de ville. För att inte vinkla eller störa de inledan-
de diskussionerna som inte rörde portalen, förde jag endast anteckningar och
deltog inte i samtalen. Under det andra mötet fördes inga löpande anteck-
ningar — med hänsyn till stämningen i början, i och med tankestunden för
en av deltagarna, var det inte säkert att deltagarna skulle känna sig bekväma
med att någon förde anteckningar under tiden samtalet pågick. Detta innebar
givetvis en viss förlust av data då anteckningarna skrevs ned ur minnet,
men det störde åtminstone inte datans ekologiska kvalitet mer än nödvändigt.

Samtliga informanter som bidragit med data till denna uppsats var myndi-
ga och beslutsförmögna vid de tillfällen då de deltog i studien och således
behövde inga vårdnadshavare eller andra företrädare frågas om tillstånd.
Efter deltagandet tillfrågades alla informanter om de kunde tänka sig att bli
kontaktade igen för uppföljningsfrågor. Informanterna fick också möjlighet
att välja om de ville ha den färdiga uppsatsen skickad till sig och/eller ta
kontaktuppgifter så att de kunde höra av sig med frågor eller synpunkter.

På ovanstående vis har mått vidtagits för att datainsamlingen ska uppfylla
samtliga fyra allmäna huvudkrav i individsskyddskravet, enligt de forsknings-
etiska principer som gäller för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora
och samhällsvetenskap (2002).
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3.4 Analysprocedur

Den insamlade datan analyserades i två steg, vilka beskrivs mer ingående
nedan. I det första steget tematiserades materialet och sammanställdes enligt
dessa teman, illustrerade med citat. Det andra steget utgick ifrån den första
tematiseringen och personor konstruerades för att komplettera den tematiskt
uppdelade sammanställningen av analysen.

3.4.1 Tematisering av datamaterial

Anteckningar från observationen strukturerades till en berättande text. Denna
återfinns i appendix. Ljudinspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom
en och en för helhetsintryck varpå de transkriberades löpande.

Analysmaterialet utgjordes alltså av intervjutranskriptionerna tillsam-
mans med anteckningarna från observationen och båda gruppsamtalen med
närstående på anhörigcentret. Analysprocessen skedde löpande under datain-
samlingen, som förespråkas av Patel & Davidson (2011 s.121). Materialet
lästes igenom flera gånger, som rekommenderas i början av analysproces-
sen (Bryman, 2008 s.525) och bröts sedan upp i mindre, sammanhållna
informationsenheter som kategoriserades efter teman (a.a. s.526). Informa-
tionsenheterna omkategoriserades flera gånger, tills temana framstod som
solida. En del teman föll utanför uppsatsens avgränsningar och togs följaktli-
gen inte med i analysen. Följande teman inkluderades till sist:

• Aktiviteter (arbetsuppgifter och vanor)

• Personliga mål och motivation

• Problem och oro

• Kommunikation mellan utförare och omsorgstagare eller närstående

• Internkommunikation hos utförare

• Kommunikation mellan utförare och andra vårdaktörer

• Dokumentation

• Informationsbehov

• Teknikvanor samt attityder till teknik

• Integration av ny teknik

• Attityder till en omsorgsportal

Då temana aktiviteter, personliga mål och motivation samt problem och
oro är en stor del av personorna som konstruerades för att närmre beskriva
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rollspecifika förutsättningar och behov, inkluderas dessa inte i sammanställ-
ningen av datan i avsnitt 3.5.

Citat från intervjuer illustrerar poänger i kommentarerna och en balans
mellan citat och kommentarer har eftersträvats för att göra texten lättill-
gänglig för läsaren, så som Patel & Davidson rekommenderar (2011 s.121). I
enlighet med rekommendationen är citaten kopplade till respektive informant.

3.4.2 Konstruktion av personor

Avväganden Det finns olika sätt att tillverka personor, beroende på hur
de ska användas. Personor kan skilja sig lite mellan akademi och industri,
men även inom olika branscher. Personorna som presenteras i denna uppsats
skiljer sig från de som förespråkas av Goodwin (2009 s.243) med avseende
på antalet informanter varje persona bygger på. Goodwin menar att det
för varje roll brukar gå att finna minst två personor (a.a. s.237), vilket är
rimligt att anta då exempelvis alla sjuksköterskor säkert inte delar samma
mål och beteenden även om de har samma yrkesroll. I denna studie har
antalet informanter emellertid begränsat möjligheten att forma flera personor
per roll, vilket innebar att konstruktionsprocessen fick anpassas därefter.

Genomförande Intervjumaterialet och observationen utgjorde grunden för
personorna som presenteras nedan. Datainsamlingen från anhörigträffarna
utgjorde grunden för den persona som representerar anhöriga. Inte alla
intervjuer användes i personaarbetet, då endast fem roller representeras av
personor. En lista på vilka intervjuer som användes i analysen återfinns i
appendix.

Utifrån det tematiserade datamaterialet, valdes typiska mönster ut bland
informanterna för varje roll. De vanligast förekommande strukturerades upp
i kategorier (aktiviteter, mål och motivation, problem, kommunikation och
teknikvana) som fick utgöra en översikt av personan, eller personans skelett.
Inte alla teman valdes ut för att ingå i skelettet, eftersom översikten måste
hållas just översiktlig, men även några av de mindre vanligt förekommande
vävdes in i de mer detaljerade personaporträtten, längre beskrivande texter
som sätter personan i ett sammanhang.

Följande fem personor konstruerades och återfinns i appendix:

1. Omsorgstagare

2. Närstående

3. Hemtjänstpersonal

4. Verksamhetschef hos hemtjänst

5. Sjukgymnast
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3.5 Sammanställning av data

Detta avsnitt besvarar tillsammans med personorna (se appendix) uppsatsens
första frågeställning:

Hur ser vardagen ut för de potentiella användargrupperna? Vilka
är de, vad gör de och hur interagerar de med varandra?

Kommunikation mellan utförare och omsorgstagare eller närstå-
ende Kontakten mellan utförare och omsorgstagare eller närstående är
generellt mycket individuell vad gäller form, frekvens och innehåll. Till stor
del beror det på hur frisk den enskilde är.

Två av hemtjänsterna betonade explicit att de arbetar för att den enskilde
ska få vara med och bestämma mycket själv, genom regelbunden kommu-
nikation och uppföljning av genomförandeplaner. Två verksamhetschefer
hade märkt av att genomförandeplanerna för en del omsorgstagare revideras
oftare än andra. De visste inte om detta berodde på att personalen var
extra engagerade eller att kunderna har blivit mer medvetna om att det
går att påverka insatserna, men såg de frekventa uppdateringarna som en
välkommen kvalitetsåtgärd. Den andra sidan av myntet är att det finns en
grupp omsorgstagare som hamnar utanför fokus.

På två äldreboenden ordnas regelbundna anhörigträffar och ett av bo-
endena skickar även ut ett månadsbrev per epost. Annars upplevde varken
boendepersonal eller gruppchefen i studien att närstående överlag söker
särskilt mycket kontakt.

Hemtjänsterna har inga möten men inbjuder omsorgstagare och närstå-
ende att ta kontakt vid behov. Hos en av hemtjänsterna är det samordnaren
som har mest kundkontakt över telefon, hos en annan är det alla på kontoret
som tar samtal från kunder och närstående. Hos den tredje är det beto-
ning på kommunikationen med omsorgstagarnas kontaktpersoner, även om
verksamhetschefen har särskild kontakt med några närstående. Hos samtliga
hemtjänster har varje omsorgstagare en kontaktperson bland personalen,
som har extra bra kontakt med den enskilde och dennes närstående, vilket
är ett sätt att uppnå den trygghet och enhetlighet i kommunikation som är
målbilden för utföraren. Ibland ersätter kontaktpersonen närstående om inga
sådana finns och gör sådant de annars skulle gjort, som att boka färdtjänst,
hjälpa till med ekonomi och ringa samtal.

Viktigt för samtliga verksamhetschefer var att den enskilde stod i fokus
och att dennes vilja i största möjliga mån får komma fram.

”Vi stöter på att ibland vill anhöriga en sak och vi ser att den
enskilde inte vill det. I hemtjänsten kan det vara att anhöriga
vill att vi ska gå ut med mamma eller pappa, och mamma vill
inte, eller att vi ska bara göra eller tala om eller säga till, men
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där är vi väldigt noga och säger att det är inte riktigt syftet med
den hjälpen som vi ska göra. [...] Vi pratar aldrig om kunden,
eller förbi kunden, vi pratar alltid med kunden, det är det som
är så bra med hemtjänsten, alltså kundkontakten är i fokus. Det
är starkt i hemtjänsten, det är jättestor skillnad mot vårdboende.
Så att anhörigkontakt, väldigt lite. Det är om det är nån som är
försämrad, dålig, som inte kan prata för sig och så vidare. Så det
är ju då att anhöriga också kliver in och måste ta en annan roll
helt enkelt.”
— Verksamhetschef 2

Båda sjukgymnasterna och arbetsterapeuten uppgav att kontakten med
närstående är viktig för dem på äldreboenden, även om den inte heller där
är särskilt utbredd. Att tala direkt med närstående istället för att gå genom
personalen kan minska missförstånd, enligt alla tre.

”Jag tycker att jag har mer och mer kontakt med anhöriga, för
det blir enklare än att gå genom personalen. De är bättre vi
pratar direkt om de har mycket funderingar och tankar.”
— Sjukgymnast 1

Flera av de närstående ville veta mer om hur den enskilde har det om
dagarna, även på daglig verksamhet. Flera uppgav att de i dagsläget ringer
den kontaktperson de har telefonnummer till.

De två omsorgstagare som deltog i studien var överlag nöjda med hur
de kommunicerade med hemtjänst respektive boende. Omsorgstagaren med
hemtjänstinsatser ansåg att hemtjänsten ofta kunde vara sent ute med
schemaändringar och att kommunikationen inte alltid var enhetlig från
personalen. Det kunde också bli svårt att kommunicera med den omsorgsnära
personalen, då det kom så många olika — särskilt timvikarierna under
sommaren. Hen håller reda på dem genom att skriva upp namn i ett block,
som alltid ligger på köksbordet, tillsammans med något som kan påminna om
vem namnet tillhör. Omsorgstagaren som bor på särskilt boende upplevde
att det är mycket lätt att prata med den omsorgsnära personalen, eller gå
ned och prata med verksamhetschefen vid behov. Mer än så behövdes inte.

Internkommunikation hos utförare Mycket av internkommunikationen
sker genom personliga möten. Hos en av hemtjänsterna hålls morgonmöten
där all dokumentation från natten gemensamt gås igenom, uppgifter fördelas
så som leveranser av matkorgar och sjuk personal täcks upp för. En annan
hemtjänst hade gått ifrån morgonmöten, eftersom de tog viktig tid från
omsorgstagarna just när de vill gå upp. Där bygger kommunikationen på att
personalen talar med varandra på raster och skriver allmäna meddelanden
i ett meddelandeblock på kontoret, exempelvis om en omsorgstagare inte

27



är hemma under eftermiddagen och därmed inte ska ha besök eller en
av bilarna behöver tankas. En liknande funktion finns på kontoret hos
den förra hemtjänsten, där personalen kan skriva sådana meddelanden på
en whiteboard. Den tredje hemtjänsten brukade också ha skiftesmöte på
morgonen, då nattpersonalen fick lämna över till morgonpersonalen. Numera
åläggs det istället morgonpersonalen att läsa i journalerna innan passets
början.

En av sjukgymnasterna och arbetsterapeuten uppgav båda att de hade
tät kommunikation med kollegor, främst genom personliga möten på kontoret.
Om det var kollegor från det privata skedde kommunikationen delvis över
dokumentationssystemet, men främst över telefon, så att båda parter kunde
vara säkra på att meddelandet gått fram. Överrapportering från landsting
sker även det över telefon, då de olika dokumentationssystemen inte kan
skicka information över gränserna.

Kommunikation mellan utförare och andra vårdaktörer Kommuni-
kation över telefon och genom personliga möten var starkt övervägande bland
samtliga informanter på utförarsidan. Även kommunikation över dokumenta-
tionssystemet var vanlig, men endast i vissa syften, och kunde kompletteras
med ett telefonsamtal så att meddelandet säkert gick fram.

En verksamhetschef har daglig och god telefonkontakt med biståndshand-
läggare. De andra verksamhetscheferna har också telefonkontakt, men inte
lika frekvent, och kommunicerar mer i dokumentationssystemet. En medar-
betare på ett äldreboende hade under sin tid som hemtjänstpersonal upplevt
att biståndshandläggare gärna lovade nya kunder saker utan att veta hur
det faktiskt såg ut i distriktet och vad som var möjligt, varpå hemtjänsten
behövde anpassa sig. Där hade kommunikationen kunnat förbättras.

Samverkan med hemsjukvården är varierande hos hemtjänstutförarna. En
verksamhetschef har börjat bjuda in representanter från hemsjukvården att
delta i personalmöten för att stärka samarbetet, som tidigare inte fungerat
väl trots att hemsjukvården gått över från landsting till kommun. En annan
verksamhetschef hade också löpande dialog och möten med hemsjukvården.

”Vi har hittat samverkan. Det funkar jättebra, man blir lite stolt
när man går ifrån de här mötena för det känns att vi alla har ju
det i baktanken, att det är den enskilde som är i centrum. Och
vi samverkar: vem gör vad, hur gör vi uppföljningar? [...] Att det
eventuellt brister beror på otydlighet, tror jag. Alltså vem har
ansvaret att se till att samverkan fungerar, och oftast ligger det
ju på verksamhetschefen. Dels för den som har HSL:en och dels
för den som har SoL:en då.”
— Verksamhetschef 2
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Samma verksamhetschef gav ett exempel på en bedömning som kan vara
svår att avgöra utan en god samverkan:

”Så fort det är ihop med hemtjänstinsatserna så är det okej
men är det en omläggning, det kan ju vara att en person bara
fått ett sår omlagt och inte klarar av det själv, då kan det vara
hemsjukvård enligt HSL. Eller om man behöver ta blodprov och
inte tar sig till vårdcentralen, då är det HSL. Precis såna saker
som du tar upp nu, är såna saker som behöver förtydligas för oss,
så vi vet hur man ska planera och vad den enskilde ska betala
för. Man betalar ju för sin hemtjänst enligt hemtjänsttaxa. Och
man kommer betala för sin hemsjukvård enligt hemsjukvårdstaxa.
Det är ju också litegrann hur biståndshandläggarna fattar beslut
liksom — är det hemsjukvård eller inte?”
— Verksamhetschef 2

För arbetsterapeuten och de två sjukgymnasterna sker den mesta kon-
takten med boendet under besöken, men de får också telefonsamtal från
många innan de kommer, så att de kan planera vilka omsorgstagare de ska
prioritera. Det kan ibland vara svårt att få tag på någon som är tillgänglig
under besöken, men för det mesta brukar personalen veta på förhand när
de kommer och se till att någon är där som kan gå med och bli instruerad.
Likadant fungerar det på hemtjänsten, uppgav en ur personalen. En av sjuk-
gymnasterna betonar vikten av att det är någon som kan föra informationen
vidare till resten av personalen:

”Det finns alltid ledare på enheterna, som är starkare än andra.
Pratar jag med någon som är lite blygsam, som inte vill stå på
sig, och så kommer den till ett gruppmöte de har på morgonen
innan man ska iväg och så, så skickar man med den och säger att
du ska göra så här — ’Men tänkte hen inte på det här då?’ ’Det
vet jag inte.’ Och då rinner det ut i sanden av den anledningen.
På en del ställen finns det gruppledare som jobbar ofta kontorstid
som alltid finns, och då är det ju naturligt att gå till dem. De
har ju också lite mer mandat att tala om hur det ska vara. Så
det där är ett problem. Det är risk att det faller bort.”
— Sjukgymnast 2

Dokumentation Dokumentation ser olika ut hos utförarna, där både ruti-
ner och IT-system skiljer sig. Den omsorgsnära personalen hos två hemtjänster
dokumenterar på papper och verksamhetschefen för över selekterade anteck-
ningar i det digitala dokumentationssystemet. Hos den tredje hemtjänsten
dokumenterar personalen digitalt. De behöver emellertid även dokumentera
insatser i fysiska kundunderlag på kontoret. Detta görs på morgonen, innan
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insatserna utförs, så att det inte glöms bort. Även om någon insats inte utförs
den dagen ska den ändå registreras för debitering, eftersom den enskilde
måste avboka insatser senast fem dagar i förväg för att de inte ska debiteras.

På båda äldreboenden dokumenterar personalen digitalt. På ett av äldre-
boendena förekommer det att personalen inte läser journalen eftersom det
tar för lång tid att komma in i systemet på datorn, vilken gruppchefen
anser sätter de boendes säkerhet på spel. Förut dokumenterade personalen
på papper, men nu dubbeldokumenterar de digitalt, för att kommunen har
ett system och företaget ett annat. Det finns många bland personalen som
inte alls är nöjda med den utvecklingen, särskilt inte när de fortfarande har
kvar fysiska signeringslistor för hygienrutiner i köket samt för hygien och
delegering av medicin. Det är lätt att glömma kryssa för en åtgärd trots att
den är utförd, vilket kan orsaka onödiga problem vid inspektion.

Hos samtliga utförare förekommer det att den enskilde eller närstående vill
att personalen ska skriva några rader om besöken i ett fysiskt block hos den
enskilde. Detta gäller särskilt omsorgstagare med minnesproblematik som gör
det svårt för närstående att veta hur omsorgen sköts. Närstående använder
sig ibland av blocket för att skriva tillbaka till personalen. Dokumentationen
sköts mer eller mindre bra, beroende på vem som skriver.

”Idag tror jag att det skrivs mycket hemma hos vårdtagare i
de här blocken. Det är ju både bra och dåligt. Vi ser ju inte
vad som skrivs och ofta är det jag eller samordnaren som får
samtalen. ’Hur går det hos min mamma?’ Ja, inte vet jag. Och
då har de överdokumenterat hemma hos en vårdtagare, men inte
dokumenterat här. Och då blir det ’åh, jag trodde det var där jag
skulle skriva allting’ och det kan oftast bli kränkande tror jag.
För man skriver ofta över huvudet på någon. Och jag kan tycka
att det inte är så passande att skriva det som de flesta skriver
ute hos vårdtagarna idag. Har man ett system, säg att du har en
padda, som personal tänker man ett steg lägre innan man skriver.
Att man höjer sig ett steg i hur man formulerar sig och exakt vad
man skriver. Det kanske blir lite mindre som man skriver, men
samtidigt tror jag att det blir mer värdefullt än om man skriver
på blocket.”
— Verksamhetschef 3

En verksamhetschef ger exempel på hur närstående ibland kan be om
extra dokumentation, utifrån en oförståelse för situationen:

”Vi har haft en som varit besviken på att vi inte bytt kläder
tillräckligt ofta på mamman och pappan, då vill de ha en signe-
ringslista på hur ofta vi bytt skjorta, men det de inte förstår är
att de spiller varje måltid, så även om vi har bytt både morgon
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och lunch, så när de kommer dit så kommer det fortfarande vara
spillda kläder... Ser ni matsituationen, så kanske ni skulle förstå
varför det är kladdigt.”
— Verksamhetschef 1

Båda sjukgymnasterna och arbetsterapeuten dokumenterar digitalt, men
behöver skriva på flera andra ställen också.

”Det är väldigt mycket rutiner och det är inte bara dokumentation
i journalen, utan man ska även jobba mycket med dokumentation
ute, att de boende har en förteckning över hjälpmedel som man
ska uppdatera och så.”
— Sjukgymnast 1

”I mitt rullstolsärende har jag ju tagit bilder och gjorde inställ-
ningar på stolarna då, så här vill vi att de ska se ut, och sen har
jag dragit ut en instruktion som sitter både på badrumsdörren
och som hänger i ett litet band på rullstolen.”
— Arbetsterapeut

Två hemtjänstpersonal och en boendepersonal upplevde att personalen
fick för lite utbildning i hur dokumentationen struktureras, bland annat
menade de att personalen i allmänhet — särskilt ny — kan ha svårt att skilja
på vad som dokumenteras enligt SoL respektive HSL. Verksamhetscheferna
och gruppchefen upplever samma sak, särskilt de två vars personal dokumen-
terar på papper. Där kan stilen och språket vara olämpligt och oavsiktligen
kränkande. En av verksamhetscheferna hade just inlett en internutbildning
med de anställda, för att lära ut hur journalanteckningar bör skrivas, som
ett första steg till att de ska få gå över till ett digitalt system.

Informationsbehov Merparten av informanterna har upplevt att brist på
relevant information för någondera part har lett till missnöje eller misstag. De
var också överens om att en stor bidragande faktor till att information tappas
eller inte finns tillgänglig är att de många aktörerna kring den enskilde har så
olika rutiner och system som inte kan kommunicera sinsemellan. Dessutom
finns lagar som reglerar vilken typ av information som får delas vid olika
tillfällen, detta försvårar extra.

Ibland är det svårt att ens ta steget till att söka omsorgsinsatser, på grund
av informationsbrist. En närstående hade väntat länge med att söka hjälp
för sin partner, som visade tecken på växande minnesproblematik, eftersom
det var obehagligt att finna sig själv i en helt ny situation och svårt att veta
vad som behövde göras. Till slut hade hen hört av sig till en äldrelots och
fått guidning. Nästa steg var att besöka anhörigcenter, trots att det kändes
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osäkert om det verkligen skulle hjälpa att träffa andra i samma situation.
I efterhand kändes tvivlet onödigt, men det var svårt att veta när allt var
nytt. Likaså ville flera av de närstående se mer information om hemtjänst
och rättigheter som vård- och omsorgstagare. De trodde att mycket stod på
kommunens hemsida, men det var inte lätt att hitta. Detta antagande gick
igen hos merparten av informanterna på utförarsidan.

En av omsorgstagarna var intresserad av läkemedel och vaken för bief-
fekter. Om något verkade konstigt, ville hen genast byta ut det. Två gånger
hade det varit svårt att övertala vårdpersonalen, en gång på sjukhuset och
en gång på äldreboendet.

Merparten av de närstående hade på något vis varit i kontakt med medi-
cinering på senare tid — antingen för att de själva eller deras närstående fått
mediciner utskrivna. Flera hade upplevt oro i samband med medicineringen;
en hade fått dubbel dos ordinerad under en längre tid och en annan berät-
tade att läkaren glömt att uppdatera partnerns journal när nya mediciner
ordinerades. De upplevde inte att de hade haft kontroll över situationen, utan
känt sig oinformerade och maktlösa. Känslan av exkludering var tydligast i
de fall då de inte fick ta del av en närståendes medicinering, utan ”bara fick
en faktura att betala”. De medicinskåp som hemtjänst eller annan personal
förvara medicinerna i var låsta för de närstående, som inte kunde veta vad
som fanns där i eller vad som skulle finnas där. Flertalet deltagare önskade
att mer medicinsk information skulle kunna tillgängliggöras. Detta uppgav
de skulle ge en ökad känsla av trygghet. De ville veta vad som ges, varför
det ges och att det ges. En deltagare uppgav att hens partner hade vistats
på ett korttidsboende i 14 dagar och en kväll inte fått sin medicin mot
reumatism. Eftersom skåpet var låst, kunde den närstående inte själv ge
medicinen. Några närstående var intresserade av att läsa om alternativ till
de mediciner de eller deras närstående fått utskrivna; de upplevde att många
mediciner var dyra och skulle vilja veta om det finns billigare alternativ om
de utskrivna medicinerna inte ingår i högkostnadsskyddet. FASS på nätet
räckte inte för att få reda på sådan information, enligt flera av de närstående.

Äldrelotsen som intervjuades uppgav att många som ringer vet lite eller
inget om äldreomsorg. Många frågar om boende och hemtjänst — särskilt
vad saker kostar. Ungefär hälften är närstående, andra hälften är personer
som har eller vill söka någon slags insats. Det kommer alla möjliga frågor,
men många är samma. Ansökningsblanketter skickas ut per post till de som
ber om det. En del skickar post till äldrelotsarna på eget initiativ och då kan
det förekomma att CV:n eller andra känsliga uppgifter skickas med, fast det
egentligen inte är saker äldrelotsarna kan behandla.

”Finns inga dåliga frågor, även om några är märkliga. Men det
är bra med en telefontjänst där man kan ringa och prata med
någon utan att bli omkringbollad mellan olika insatanser.”
— Äldrelots
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En verksamhetschef berättade att omsorgstagare och närstående inte
alltid vet så mycket om vad hemtjänst är och vad som bör förväntas av en
utförare. Att jämföra och välja utförare har också blivit en fråga för många,
åtminstone de som bor i stan och har flera valmöjligheter.

”Jag tycker nog att informationen om hemtjänsten är bristfällig.
Och det har vi ju också haft funderingar på och försökt tänka ut
vad beror det på. Och då är det också som så tror jag att många
äldre, när de väl står där, det är alltid svårt att ta emot hjälp,
när man känner att jag vill ha hjälp, då kan man inte ta till sig
all information, det är väldigt mycket information tycker jag som
ska nå den enskilde.”
— Verksamhetschef 2

Dessutom kan det vara riskabelt att i ett tidigt skede säga för mycket
som utförare. Två verksamhetschefer och en hemtjänstpersonal uppgav att de
hellre säger för lite än för mycket, om de inte är helt säkra på sin sak. Sådant
som kostnad för hemtjänst är en mycket vanlig fråga, men den är omöjlig
att svara på för en hemtjänst, utan att veta hur förmögen den enskilde är.
En hemtjänstmedarbetare upplevde att många omsorgstagare inte vet om
hur mycket hjälp de har rätt till när de väl har insatser hos en utförare och
ofta avböjer i onödan, för att de tror att det kommer att kosta mer.

Samma hemtjänstmedarbetare ansåg även att personalen inte får till-
räckligt med information och internutbildning när de börjar arbeta hos en
utförare:

”Tror det är väldigt många som kommer in och jobbar som bara
slängs in i det här, som inte har en aning egentligen. Som får gå
brevid två dagar och sen ska de köra och de har ingen aning om
vad som gäller för regler egentligen. Så det är en grej vi kan bli
bättre på att fånga upp. Och lära ut, i början. Det är många
som tröttnar på att jobba med det här för att de inte vet vad de
håller på med eller känner att de inte vet vad de ska göra.”
— Hemtjänstpersonal 1

På ett av äldreboendena får ny personal gå praktiska lyfttekniksutbild-
ningar och fortbildningar. Sådana saker kan på de andra verksamheterna
läras ut genom att ny personal får gå bredvid mer erfaren personal under en
introduktionsperiod.

Det kan ibland finnas otydligheter kring vad som gäller förskrivning av
hjälpmedel inom vård och omsorg. En sjukgymnast och en arbetsterapeut
har flera gånger fått reda på i efterhand att nyinflyttade på äldreboenden
har köpt nya hjälpmedel, för att de inte visste att sådant kan förskrivas till
utlåning. De har också fått upprepade frågor av boendepersonal om det är
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tillåtet att lämna ut deras telefonnummer till närstående som har frågor.
De menade att sådan information borde vara synlig för de närstående från
början, eftersom de gärna svarar på frågor direkt istället för att gå genom
personalen på boendet.

Teknikvanor samt attityder till teknik Samtliga informanter har i sitt
arbete kommit i kontakt med IT-system som försvårat deras uppgifter och
upplevts som begränsande eftersom användandet av systemet tagit mycket
tid i anspråk.

Två av hemtjänstutförarna hade haft problem med sina schemaläggnings-
system. En utförare hade fått återgå till manuell schemaläggning för att
systemet inte fungerade bra på det stora geografiska området omsorgstagarna
var utspridda på. Den andra utföraren fortsatte med sitt system, dock med
löpande manuella ändringar:

”Ja, dels var det transportsträckorna och sen är det tiden när
ärendena ska utföras som krånglar. Då gör man ju ofta så att
man flyttar om så att man tar hand om den som är närmst först.
Och sen går ner och tar den som är där. Så det är enkla ändringar,
men när det är varje dag så blir det ett irritationsmoment för
personalen. Och sen är det även den aspekten med vikarier då.
För personal som vet hur det går till och hittar till alla kan ju
göra de här ändringarna. Men en vikarierande som kanske inte
är helt van eller inte vågar göra ändringar, springer ju som en
jojo istället. Och då blir det förseningar på grund av det istället,
för transporttiderna är ibland lite optimistiska.”
— Hemtjänstpersonal 1

Inget av äldreboendena använde sig av tidsregistrering, men samtliga
informanter från hemtjänsturförarna hade erfarenhet av tidsregistrering med
olika medel från att manuellt fylla i insatser eller registrera med elektronisk
penna, till att ringa ett nummer från den enskildes telefon. Ingen av infor-
manterna var helt nöjd med något, men de var ense om att icke-inkräktande
metoder som använde utförarens teknologi (om någon alls) var att föredra.

En sjukgymnast och en arbetsterapeut arbetar i dagsläget med surfplattor.
De är båda nöjda med den ökade friheten som mobiliteten innebär — de
använder plattorna för att beställa hjälpmedel, göra snabba sökningar på
plats, läsa i dokumentationssystemet och göra enkel dokumentation hemma
om de är sjuka. Plattan tillåter inte allt — vårdplaner är bökiga att lägga
upp i dokumentationssystemet och det går inte att ta kort och skriva ut
till träningsprogram. Att dokumentera utförligt mellan besök är inte heller
möjligt. När de är ute hos boendena måste den begränsade tiden användas
effektivt och endast snabba kladdanteckningar görs på papper. Den riktiga
dokumentationen är lika tidskrävande som besöken i sig.
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Av de närstående var majoriteten inte väl förtrogna med datoranvänd-
ning eller annan modern teknologi. Det fanns emellertid flera som kunde
tänka sig att börja använda dator till olika hälsorelaterade ändamål. Ingen
av omsorgstagarna ägde eller hade intresse av att använda en dator eller
liknande tekniska enheter, även om det inte fanns en uttalad motsättning.
Båda använde TV. En omsorgstagare hade mobiltelefon där de viktigaste
telefonnumren stod på en lapp som tejpats på telefonens baksida. Den andra
omsorgstagaren hade en hemtjänstutförare med tid- och insatsregistrering
via en elektronisk penna och brukade påminna personalen om att stämpla in
och ut ordentligt.

Integration av ny teknik Merparten av informanterna på utförarsidan
hade varit med om mer eller mindre krångliga införanden av nya system i
verksamheten. Flera menade att utbildningen de fått varit otillräcklig.

”Men samtidigt var det väldigt noga under de där två dagarna
att vi inte skulle göra nåt annat än bara vår egen del. Och jag
har alltid tyckt att man måste börja i det stora, innan man kan
förstå delarna, men det var vi lite oense om för jag tyckte det var
förfärligt att de inte visade helheten. Jag menar det är ju ett sånt
där viktigt affärssystem som kan göra det allra mesta. Allt ska ju
gå där. Och jag menar det är alltid bra att förstå sig på helheten.
Så man vet vad kan man använda systemet till, vad kan man
hitta för information. Men det stora problemet med systemet är
ju att det är uråldrigt. Man tappar liksom geistern så fort man
öppnar det, för att det är så gammaldags gränssnitt... Och liten
text och man ska skriva, och är man sextio snart, jag menar, det
blir problem.”
— Sjukgymnast 2

Merparten av deltagarna var positivt inställda till ny teknik, så länge den
gick att använda. Flera upplevde dock att det fanns viss rädsla bland personal
på hemtjänst och äldreboenden och att det ofta berodde på okunskap.

”Personalen snackar i personalrummet och det är ju så med allt
idag som man hör, att folk är extremt dåliga på att granska
vad som sägs kritiskt. I och med internet och allting, att man
snappar upp grejer och tar det som fakta eller sanning. Så det
skulle ju behövas mer utbildning och vad det faktiskt i praktiken
innebär. För som sagt, det är lätt att ropa varg när man hör att
det kommer ett nytt system.”
— Hemtjänstpersonal 1
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Attityder till en omsorgsportal Alla deltagare har sett mer eller mindre
positivt på en gemensam kontaktyta med olika ingångar och användningsom-
råden. De minst positiva var omsorgstagarna, som båda var över 80 år och
inte använde någon avancerad teknik. Merparten av deltagarna har kunnat
se möjligheter att lösa problem med ett sådant IKT-stöd och givit egna
exempel på funktioner de skulle vilja se hos en omsorgsportal.

”Vi har det ständiga dilemmat att vi har en svarstid på 20 minuter
på att svara på larm. Där har vi jättelänge pratat om att tänk
om man bara kunde ha en surfplatta med journalsystemet. De får
ett larm, de vet vart de ska åka, att de kan gå in då direkt och
titta vilket nummer, var den här personen bor, hittar de inte kan
de väl slå det direkt på kartan. [...] Men skulle inte det vara skönt
för dig om du var gammal och sjuk, och det kom nattpersonal,
skulle det inte vara mycket tryggare om de kunde säga redan då
’vi har ringt till Kalle, din son’ och då har de ju läst. Det kallar
jag ju också att jobba med den här värdegrunden som vi ska göra,
det är ju också ett projekt som vi driver hårt.”
— Verksamhetschef 1

Samtliga deltagare har emellertid även uttryckt tvivel för att stödet skulle
vara till nytta för alla och över hälften av informanteran på utförarsidan
har uttryckt oro för att det ska användas på fel sätt, så att den enskilde
blir lidande eller de yrkesverksamma blir onödigt arbetsbelastade. Sekretess
var en annan stor fråga — hur skulle det säkerställas att information om
omsorgstagarna inte hamnade i fel händer om portalen skulle kunna nås
från en surfplatta? Om detta kunde säkerställas, skulle merparten av infor-
manterna anslutna till hemtjänsten velat ha sitt schema digitalt istället för i
pappersform, något som idag är ett stort orosmoment för såväl personal som
chefer i hemtjänsten. På schemat står nämligen information som absolut inte
får tappas bort, vilket ändå händer ibland. Ett skyddat konto på en mobil
enhet skulle kännas tryggare, tyckte flera informanter.

En sjukgymnast kunde se stor nytta i att enkelt kunna lägga upp vide-
oklipp på övningar med den enskilde, för att motivera denne och instruera
personalen. Det skulle också innebära en möjlighet att ladda upp alla tränings-
program på ett ställe. Även den andra sjukgymnasten och arbetsterapeuten
kunde se fördelar med detta, men påpekade att filmerna skulle behöva upp-
dateras ofta och undrade vem som skulle ansvara för det. Arbetsterapeuten
uttryckte oro för att personalen skulle känna sig utlämnade med bara en
film istället för en personlig instruktion på plats. Hen föreslog att mer statisk
information vore bättre, exempelvis hur olika hjälpmedel ska anpassas. Två
hemtjänstpersonal trodde att videofunktionen inte skulle nyttjas, möjligen av
oerfaren personal. De menade att den verkliga nyttan med ett nytt IKT-stöd
skulle vara mobilitet.
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En aspekt som upplevdes farlig på grund av risk för exploatering var
tillsyn över videolänk. Idag är tillsyn via telefonsamtal vanligt och flera av
deltagarna, främst på utförarsidan, uppgav sig se fördelar med att kunna se
den enskilde under samtalet. Motsvarande fördelar fanns med att den enskilde
skulle kunna se personalen. Tillsyn via telefon eller videolänk sparar givetvis
restid, som utföraren inte får betalt för, och innebär därför en besparing.
Däri låg faran, menade informanterna, som trodde att funktionen av många
utförare skulle komma att användas utan hänsyn för vad som var bäst för den
enskilde. Det var av yttersta vikt att behålla den mänskliga kontakten mellan
omsorgstagaren och personalen. Samma informanter uppgav sig se större
fördelar med att ha möten för samordnad vårdplanering över videolänk.
Om det är svårt att hålla mötet på en fysisk ort, är det bra att ändå
kunna se varandra och särskilt den enskilde. Endast en av omsorgstagarna i
studien hade någon gång deltagit i ett videosamtal, med släktingar på en
annan kontinent, och då med hjälp av närstående. Det fanns annars inget
uttalat intresse av att kommunicera med omsorgsutföraren via videolänk.
Bland informanterna på utförarsidan fanns ett fåtal som trodde att de hade
omsorgstagare som skulle uppskatta att använda videosamtal till att hålla
kontakt med närstående. Samtliga verksamhetschefer menade uttryckligen att
det rörde sig om en generationsfråga och att kommunikation via exempelvis
sociala medier skulle uppfattas helt annorlunda av framtidens äldre.

Flera informanter på utförarsidan respektive mottagarsidan skulle gärna
se en kalenderfunktion där det var möjligt att se den enskildes aktiviteter,
både för samordning av olika insatser och för att den enskilde skulle kunna
se vem från hemtjänsten som skulle komma näst under dagen. Detta var inte
lika angeläget på äldreboenden, där insatsschemat är mer flytande och de
boende i regel gör färre saker om veckorna.

Information om vad äldreomsorg kan innebära samt utförarspecifik infor-
mation som kontaktuppgifter eller jämförelser av olika utförare eftersöktes
av många informanter.

”Jag tänker rena kontaktuppgifter till oss arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. Och lite om vad vi finns till för, att vi har ett
uppdrag. Det kan ju vara riktat mot det boendet man bor på, så
finns det en arbetsterapeut där som ansvarar för de personliga
hjälpmedlen. Och så här gör du för att nå den personen. Och
att man känner som anhörig att de är tillåtet, jag kan också
ringa. Allt behöver inte gå via personal. För de kan ju vara
frågetecken ibland, får man som anhörig ringa, får vi lämna
ut ditt telefonnummer, får jag ibland höra. Javisst, lämna ut.
Sköterskorna gör ju inte det. Vi uppskattar ju att ha den direkta
kontakten så.”
— Arbetsterapeut
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Samtliga närstående värderade deltagandet i anhörigträffarna mycket
högt som en vardagsaktivitet och önskade att den typen av aktiviteter, även
på andra sociala verksamheter, skulle kunna förmedlas genom en portal.
Anhörigcentret organiserar också flera kvällsaktiviteter som kortspel och
föreläsningar. Deltagarna önskade att information om dessa skulle vara
tillgänglig i portalen, exempelvis som en kalender. I en kalender skulle det
också vara praktiskt att kunna lägga till eller prenumerera på andra händelser
i staden. En deltagare ville att det skulle gå att söka aktiviteter inom olika
intresseområden.

Det förekom även önskemål om att kunna streama föreläsningar genom
portalen, så att det gick att titta eller lyssna hemifrån.

Flera deltagare ville veta mer om hur deras närstående har det om
dagarna, även på daglig verksamhet. I dagsläget ringer de den kontaktperson
de har telefonnummer till, men kunde tänka sig att få viss information genom
en portal. Flera deltagare uttryckte dock tvivel kring att informationen om
partnerns hälsotillstånd skulle skötas av omsorgspersonalen, då de upplevde
att den redan nu är bristfällig bland annat i block som legat hos den enskilde.
Enligt flera av de närstående skulle det alltid vara en fråga om vilken personal
det gäller.

Några av deltagarna hade tidigare fyllt i blanketter för olika tjänster eller
omsorgsinsatser och hade då mottagit såväl som skickat dem i pappersform.
De skulle uppskatta att ha alla relevanta blanketter samlade på ett ställe
och kunde tänka sig att ladda ned dem på datorn.

Överlag var de närstående positiva till en portal på nätet. Alla var inte
övertygade om att de skulle bli frekventa användare, men ingen motsatte sig
öppet idén. Flera deltagare uppgav att de skulle ha intresse av att gå in ofta,
om information om kulturaktiviteter, partnerns hälsotillstånd och mediciner
fanns att ta del av.

För verksamhetscheferna i hemtjänsten var personalfrågan ett orosmo-
ment inför framtiden. De har redan idag svårt att finna personal som har rätt
kompetens, driv och vilja att stanna kvar. Det ser inte bättre ut framöver,
då konkurrensen kommer att öka med antalet äldre som behöver omsorg. De
tryckte på att yrket måste höjas i status för att locka lämpliga kandidater:

”Som hemtjänst var för några år sen, att nån kom och kokade kaffe,
typ hemsamariter, det är inte sådär idag. Det är punktinsatser
som kan vara trevliga, men det är ju in och ut, det är minut för
minut. Antingen kommer vi behöva göra om allt, så att det går
tillbaka åt det hållet, eller så kommer de bli tajtare och tajtare
på grund av brist på resurser. Det är inte det att jag inte får tag
i folk, men jag får inte tag i rätt folk. Det finns inte tillräckligt
många som är utbildade undersköterskor. Jag har ju många här
som inte är det som gör ett bra jobb, men just att få till personal
som kan omvårdnad, det är svårt, det är det som krävs. Tycker
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vi får svårare kunder när det gäller psykiatri och missbruk.”
— Verksamhetschef 1

Samtliga verksamhetschefer trodde att modernisering av hemtjänsten var
ett steg i rätt riktning för att stärka yrket för framtiden.

3.6 Resultat av behovsanalysen

Detta avsnitt besvarar uppsatsens andra frågeställning genom att extrahe-
ra centrala behov från sammanställningen ovan samt från personorna (se
appendix):

Vilka ej uppfyllda kommunikations- och informationsbehov finns
idag hos brukare, närstående och utförare inom äldreomsorg?

3.6.1 Omsorgstagare

Överlag ville omsorgstagarna leva ett gott liv och kunna fortsätta känna sig
som egenbestämmande individer i största möjliga utsträckning även med
hjälp av omsorgsinsatser. Bland deltagarna i denna studie, som hade haft
omsorgsinsatser i flera år, fanns inga andra större behov.

Fortsatt aktivt socialt och kulturellt liv Det naturliga målet för båda
omsorgstagarna var att så länge som möjligt förbli friska och nöjda med
livet. Att kunna följa med i nyheter, njuta av kultur och hålla hjärnan aktiv,
liksom att kunna umgås med vänner och familj var viktigt för välbefinnandet.
Att förlita sig på andra i vissa avseenden, som att sköta ekonomi eller utföra
tunga fysiska sysslor, var acceptabelt — men ett visst mått av självständighet
i form av att exempelvis laga mat hade fortfarande betydelse.

Den mänskliga kontakten var viktig i form av samtal, helst öga mot
öga, men även över telefon. Att utförarpersonal ibland kan komma in på
ett tillsynsbesök och gå igen utan att hälsa är raka motsatsen till det som
omsorgstagarna vill. De uppskattar att få tala med personalen när de väl
kommer.

Detta är således egentligen inget behov som ännu inte uppfyllts, utan
snarare en målbild som är viktig för omsorgstagarna att behålla.

Mer kontroll över vardagen och trygghet i omsorgen Att i god tid
bli meddelad om eventuella ändringar från utförarens sida och att kunna
förlita sig på att den som kommer härnäst vet vad den ska göra — gärna
även på vilket sätt — ger trygghet. Här lämnade dagsläget mer att önska.
Att veta vem det är som ska komma är ytterligare en trygghet och att kunna
minnas vem den personen är gör att omsorgen får en större kontinuitet,
särskilt när det är många olika personer som arbetar.
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Kroppen är ett annat område där kontrollkänslan är viktig. Att känna
kontroll över de läkemedel som intas av kroppen och veta att personalen
lyssnar på tvivel eller oro är centralt för tillit gentemot utföraren.

3.6.2 Närstående

Målen nedan kan tänkas gälla lika väl för omsorgstagare som inte behöver
stöd av närstående.

Ökad kunskap om vård och omsorg Kunskap att veta när det är dags
att söka hjälp och vad för hjälp det finns att få är viktig för att de närstående
ska våga se realiteten i situationen och känna sig säkra på sitt beslut att söka
hjälp. Tvekan kan vara kopplat till skuldkänslor för att den närstående inte
längre klarar av att hantera situationen på egen hand. Visshet om att det
inte är svårt att få reda på vilka rättigheter som gäller och vad allt kommer
att kosta kan bespara både närstående och den enskilde oro. Kunskap gör
också att samverkan med vård- och omsorgsaktörer kan löpa smidigare, då
de på mottagarsidan vet ungefär vad de kan förvänta sig av omsorgsgivarna.

Lagen om valfrihet har i en del kommuner öppnat upp för ett friare val
av utförare för den enskilde och de närstående, vilket innebär att kunskap
om de olika utförarna och hur valen går till är en av förutsättningarna för
ett val samtliga parter kan bli nöjda med.

Ökade möjligheter till delaktighet i den enskildes omsorg När ut-
förare väl är vald är det en trygghet att kunna veta precis vem i personalen
som kontaktas på vilket sätt om vilka frågor, samt att nödvändig information
alltid förmedlas snabbt på utförarens initiativ. Att känna sig välkommen att
kontakta gör skillnad. Ett informationsutbyte med utförare där närstående
enkelt kan få en uppdatering av den enskildes hälsostatus och få veta att
den enskilde har fått de insatser som behövs är betydelsefullt för förtroendet
gentemot utföraren och tillåter de närstående att känna sig lugnare med
mindre skuldkänslor när de inte kan vara på plats och kontrollera själva.
Intrycket av att personalen vet vem den enskilde är och har kontroll är
grundläggande för tillit.

Insikt i vad som görs kan få närstående att släppa på oron kring medici-
nering. Att kunna veta vad läkemedlen gör och vilka bieffekter de kan ha,
samt att delegeringen utförs med rätt dos och tidpunkt är viktigt. Om den
närstående tidigare skött enkel medicinering själv, kan känslan av utanför-
skap bli stor om informationen inte är tillräcklig för att den närstående ska
förstå vad det är som händer.

Ökad frihet i vardagen och stöd i rollen som närstående Att kunna
fortsätta uppleva trevliga saker tillsamans med den enskilde är viktigt när
allt inte längre är som förr. Enkla sätt att möjliggöra nya (gärna kulturella)
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aktiviteter tillsammans kan berika såväl umgänget som den enskildes liv.
Som närstående är det betydelsefullt att inte känna sig ensam med ansvar
och det kan hjälpa att få särskilt stöd.

3.6.3 Utförare av omsorgsinsatser

Utförare av äldreomsorg ville erbjuda tjänster som håller hög kvalitet och
tillåter en hög grad av delaktighet hos omsorgstagarna och vid behov deras
närstående. Problem som stöts på i dagslägen har i mångt och mycket att
göra med kommunikationsbrister mellan olika aktörer, men även hinder i form
av begränsande system, företagspolicy eller lagar. Samtliga verksamheter
kunde se ett behov av bättre samverkan kring den enskilde för att erbjuda
fortsatt god omsorg i framtiden.

Ökad säkerhet för både omsorgstagare och utförare Säkerhet kan
innebära integritetsfrågor, som en garanti att känsliga uppgifter knutna till
den enskilde är säkrade från att komma i fel händer. Detta är viktigt både
för omsorgstagaren och utföraren. Sådan säkerhet saknas i dagsläget med
avseende på bland annat de pappersscheman som fortfarande förekommer
bland hemtjänster.

Säkerhet innebär också att omsorgstagaren på rätt sätt får de insatser som
behövs. Det kan röra utförarfärdighet i fysisk hantering av omsorgstagaren,
som att veta hur en lift ska ställas in eller hur den enskilde bör assisteras
under sjukgymnastik. Den ordinarie personalen har ofta tränat upp sådana
kunskaper och förmågor, men behovet av sådan utbildning är stort bland
vikarier.

Säkerhet kan även innebära möjlighet till snabb handling från utförarens
sida. Att kunna infinna sig hos den enskilde och göra ett bra jobb bara
minuter efter att larmet har gått kan idag vara en omöjlighet, då journalen
som ska läsas innan finns på kontorets stationära dator. Således krävs bättre
tillgång till viktig information för personalen, för att kunna erbjuda hjälp
snabbare.

Ökade möjligheter att ge mer kvalitativ omsorg genom förändrad
kommunikation Det är viktigt att omsorgsinsatserna håller en kvalitet
som bidrar till att den enskilde kan leva ett värdigt och bra liv. Det ger
stolthet i yrkesutövningen och kan vara en viktig faktor i att personal stannar
kvar och omsorgstagare väljer en utförare istället för en annan, då det är
svårt att få pengarna att räcka till marknadsföring.

Att föra en löpande dialog med den enskilde och/eller dennes närstående
är ett slags kvalitetsäkring, som kan innebära att genomförandeplanerna
uppdateras regelbundet så att de motsvarar den enskildes aktuella behov.
För de hemtjänster med kontaktperson är kommunikationen mellan denne
och den enskilde (och/eller närstående) viktig att hålla aktiv och engagerad.
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Kvalitet kan också vara synonymt med mer tid att spendera på den
enskilde. Tid är en stressfaktor, kanske mer i hemtjänsten än för någon
annan av omsorgsgivarna. Att få verksamheten att sträva efter kvalitativa
omsorgsinsatser kan upplevas svårt, men det är en utveckling som kräver
värdegrundsarbete och tålamod.

Större frihet för yrkesutövarna att arbeta kreativt borgar för större nöjd-
het bland personalen och även god omsorg. Kreativiteten i mötet med den
enskilde bör inte hämmas genom otillräckliga system eller onödigt administ-
rativt arbete för omsorgsnära yrkesutövare.

Bättre samverkan med andra vård- och omsorgsaktörer Ökad sam-
ordning av information knuten till den enskilde är viktigt i samverkan, då
det underlättar både arbete på fältet och arbete på olika kontor. Att insatser
samordnas i högre grad är viktigt för att inget ska falla mellan stolarna och
för att omsorgen ska upplevas som mer enhetlig av den enskilde. Utföraren
måste i god tid få veta vilka insatser som krävs när en ny omsorgstagare
kopplas till verksamheten, eller en redan ansluten kund kommer hem från
en sjukhusvistelse. Då måste samverkan med andra aktörer stärkas, så att
informationsutbytet kan ske enklare.

Ett ökat samarbete med andra vårdaktörer är önskvärt för att kunna
erbjuda bättre och mer enhetlig omsorg som kretsar kring den enskilde. Det
kräver ibland att varje part går ifrån att se till sin egen budget först och
istället hjälper varandra för att lösa problem smidigt.

Lyckade integreringar av nya tekniker Modernisering är måhända
inte ett mål i sig, men det anses av informanterna vara en stor förutsättning
för förbättringar inom kommunikation och information. För att nya tekniska
lösningar ska tas väl emot av omsorgstagare och deras närstående, som redan
är två utsatta grupper, behöver integrationen ske smidigt och med största
möjliga hänsyn till omsorgstagarnas vilja och förutsättningar. Tekniken bör
vara väl förankrad hos den omsorgsnära personalen innan den kommer till
den enskilde.
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4 Diskussion
I detta avslutande kapitel förs en diskussion som dels relaterar fynden i denna
studie med fynd gjorda i andra studier, dels lyfter utmaningar som kan uppstå
i försök att skapa IKT-system för att tillgodose de behov som redogjorts för,
samt reflekterar kring erfaranheter som gjorts under tillämpningen av de för
studien valda metoderna. Slutsatsen öppnar upp för nya frågeställningar i
framtida studier inom det alltmer spännande och dynamiska mötet mellan
äldreomsorg och välfärdsteknologi.

4.1 Resultatdiskussion

Studien kan presentera fynd som ger en kvalitativ inblick i delar av de verk-
samhetsprocesser äldreomsorgen bygger på. Resultaten av behovsanalysen
stämde väl överens med de tidigare studierna inför projektet BoNUS VO (von
Sydow, 2013; Wirebrand, 2013). Wirebrand konstaterar att omsorgstagarna
inte har så många andra krav än trygghet i vardagen och behöver inget
ytterligare stöd, så länge tryggheten kommer i interaktionen med omsorgs-
personalen eller de närstående. Precis som i förstudien kan här konstateras
att både personal, omsorgstagare och närstående verkar ha stor insikt i hur
de kommunicerar och vilka behov de har. I båda studierna förekom många
uttalade önskningar om funktioner hos ett gemensamt IKT-stöd. Centralt
för både von Sydows resultat och de som presenteras här är behovet av
ökad samordning på utförarsidan och förmodan att samordningen väsentligt
kan underlätta vardagen för den enskilde och dennes närstående genom att
omsorgen blir mer enhetlig.

Vad som kan tillföras av denna uppsats är inblickarna i kopplingarna
mellan olika roller i omsorgskedjan och de kvalitativa data som, samlat från
flertalet olika informanter, tillsammans bildar en talande helhet.

Denna förståelse är viktig för att utformningen av ett kommunikations-
gränssnitt ska kunna integreras i det befintliga, fungerande arbetssättet så
smidigt som möjligt. Liksom de mer övergripande processbeskrivningarna
som presenterades i andra kapitlet, är denna mer djupgående beskrivning
av rollernas relationer och beteenden värdefull för att upptäcka risker eller
inbyggda fel i gamla rutiner. I avsnittet nedan, som i stort är en fortsättning
på denna diskussion, ska vi emellertid försöka titta på vad som kan vara av
relevans för framtida omstruktureringar till följd av att ett nytt IKT-system
förs in.

4.2 Behovs- och användbarhetsrelaterade utmaningar

Utöver de många frågor som relaterar till lagar, teknik, ekonomi och design
av systemet, syns i resultatet av denna studie flera problemställningar kring
motsättningar i behov samt användbarhet i ett växande system. Genom att

43



lyfta några viktiga diskussionspunkter besvarar detta avsnitt uppsatsens
tredje och sista frågeställning:

Vilka behovs- och användbarhetsrelaterade utmaningar kan uppstå
vid försök att tillgodose ovanstående behov genom ett gemensamt
kommunikations- och informationsstöd?

Samtliga frågor reflekterar svårigheten i att finna en lösning där alla
parters behov blir tillfredsställda utan att det är på någon annans bekostnad.
Detta rör både hur utbud av funktioner ska bestämmas, hur lösningens
omfattning och utformning kan anpassas till respektive användargrupp, vilka
förväntningar som kan ställas på vem som ska bidra med data och hur
utvecklingsprocessen kan övervakas så att den inte tappar greppet om det
ursprungliga syftet.

Incitamentsfrågor Flera av behoven som uppenbarats ägs av en aktör
men kan endast uppfyllas av en annan aktör. Det blir en fråga om incitament
— vad har en aktör att tjäna på att tillhandahålla en lösning på någon annans
problem?

Som exempel undersöker vi möjligheten att omfördela tid mer kvalitativt
genom att ge den enskilde valet att ersätta vissa korta tillsynsbesök med
tillsyn via videolänk, något som varit ett delobjektiv för BoNUS VO och
diskuterats i studiens intervjuer. Möjligheten skulle spara restid som luckrar
upp i schemat, vilket till exempel skulle kunna möjliggöra ett längre besök
nästa gång. Hos omsorgstagare som redan har flera tillsynsinsatser via telefon
skulle videolänk kunna innebära mervärde i tillsynen då den enskilde och
personalen kan se varandra. Kjernald och Kockgård (2013) fann i en empirisk
undersökning bland äldre omsorgstagare i Göteborgsområdet att många var
positivt inställda till besök via videolänk, så länge det betydde att de kunde
få längre fysiska besök vid behov. De fann även att äldre var positivt inställda
till nattillsyn via video. Men som flera informanter i denna studie uttryckt,
föreligger risken att utförare ser en chans att spara in stora pengar på minskad
restid genom att ersätta allt fler insatser med videolänk. Hur påverkar det
den enskilde? För många omsorgstagare är den mänskliga kontakten den
absolut viktigaste delen i äldreomsorgen, menade en verksamhetschef. Att
kunna bjuda någon på en kopp kaffe och prata en stund i all förtrolighet,
medan disken eller städningen får vänta lite. Den upplevelsen är svårersatt av
ett tillsynsbesök där personalen kanske pratar genom en surfplatta i en bilkö
mellan två andra besök. Sådana mjuka värden kan lätt hamna i skuggan av
de fantastiska möjligheter till besparingar som en ny teknisk lösning som
denna kan innebära. I skrivande stund är detta inte en vanlig tjänst inom
svensk äldreomsorg, men det har alla förutsättningar att bli. Och då är det
av yttersta vikt att lyfta frågan: hur mycket är ”nog” för olika personer? Hur
vet vi när vi nått en gräns där det inte längre kan tillföra den enskilde något
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att få tillsyn över videolänk? Hur kan verksamheter och biståndshandläggare
arbeta med denna fråga?

Ett system som involverar olika roller med olika mål kommer förr eller
senare stöta på sådana här tveksamheter. Vid möjliga ”motsättningar” i
behov som här, vore det intressant att vidare utforska hur äldre upplever
kontakt genom videolänk jämfört med fysiska besök. Inte bara är det av
intresse för den enskilde, utan ligger också i produktintresset. Integration
spelar en viktig roll: sättet på vilket ett nytt system, en rutin eller något
annat introduceras kan ha avgörande betydelse för hur framgångsrikt det
kommer att anses. Om en produkt släpps utan att konsekvenserna av dess
användning är undersökta, kan det i slutändan innebära dåliga säljresultat.
Att säkerställa den enskildes välmående under användning av en ny produkt
är alltså av nytta för samtliga parter.

Kan ökad delaktighet vara ett problem? Kan ökad delaktighet in-
nebära ökad oro för den egna hälsan bland vård- och omsorgstagare? Att
kunna läsa sin och andras journaler på internet är fortfarande en ny möjlighet
som innebär att ”vanliga medborgare” plötsligt får tillgång till information
som presenteras på ett särskilt språk och utan att framföras av någon som
har yrkesmässig insikt i vad som står. Sedan 2012 finns eHälsotjänsten Min
journal på nätet tillgänglig för vuxna invånare i Uppsala län och under 2013
infördes tjänsten i ytterligare tre län. Tjänsten har mött kritik från läkarkå-
ren och media för att osignerade journalanteckningar kan orsaka skada bland
patienter och dessutom utgöra en risk för yrkesutövarna. Men bara i Uppsala
loggar över 600 användare in dagligen, enligt projektledaren Benny Eklund
(föredrag, 9 april, 2014), som menar att de som inte vill läsa i sin journal
inte heller loggar in på tjänsten. En granskning utförd av Datainspektionen
gav tjänsten nedslag endast på två punkter: dels att loggar saknas för när
någon går in i sin egen journal och dels att det i nuläget finns möjlighet för
ombud att gå in i en nära anhörigs journal (it i vården, 2 juni 2014). Detta
tillåts inte av den nuvarande lagstiftningen, men kan komma att överklagas
av Landstinget i Uppsala län, då en ny lag träder i kraft 2015.

I denna studie var intresset för att läsa i den egna jounalen ljummet
bland omsorgstagarna, men större bland närstående. Stockholms stad lanse-
rade i januari 2013 eTjänsten Omsorgsdagboken som gjorde det möjligt för
närstående att med samtycke från den enskilde få tillgång till information
hämtad ur den enskildes SoL-journal. Omsorgsdagboken skulle underlätta
för närstående att få inblick i den enskildes omsorg. Fram till februari 2014
hade tjänsten 336 unika användare (föredrag av Britt-Louise Ebbersten,
IT-avdelningen på Stadsledningskontoret i Stockholm, 20 februari 2014), ett
förvånande litet antal med tanke på tjänstens potentiella nytta. Det finns vad
jag vet inga studier som kan identifiera en anledning till att användarantalet
varit lägre än väntat och det vore intressant att undersöka vad det beror
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på: är intresset för informationen otillräcklig, är informationen otillräcklig,
är teknikkunskapen otillräcklig bland de tilltänkta användarna eller finns
oupptäckta brister i tjänsten som sådan?

Ökad delaktighet bland omsorgstagare och närstående kan sannerligen
vara ett problem för de som dokumenterar. På två av de intervjuade hem-
tjänsterna hade personalen fram tills nu aldrig dokumenterat i journal i
skarpt läge, det vill säga så att den enskilde eller någon närstående skulle få
se vad som skrivits. En av hemtjänsterna skulle gå in med hela personalen i
ett skarpt system till hösten. Att synliggöra dokumentationen i ett läge då
personalen precis ska gå över och lära sig skulle kunna vara skadligt både för
mottagar- och givarsidan. Båda verksamhetscheferna uppgav att personalen
idag omedvetet kan skriva sådant som vore kränkande eller på annat vis opas-
sande för omsorgstagarna och deras närstående att läsa. Detta är alltså en
viktig aspekt i införandet av dylika funktioner i en kommunikationsplattform
där känsliga data delas.

Missriktad utveckling I andra kapitlet nämndes en studie som undersökt
bland annat attityder kring teknik hos äldre, omsorgsnära personal samt
beslutsfattare som chefer och politiker (Kairos Future, 2013). Som studien
visat finns en tendens bland beslutsfattarna att vara mer positivt inställda
till teknik än vad de tänkta användarna, det vill säga omsorgspersonalen och
de äldre, är. Eftersom det är beslutsfattare, och inte slutanvändare, som är
involverade i utvecklingen av nya system, kan det tänkas att användarnas
behov och förutsättningar lätt överskattas i entusiasmen över möjligheterna
med nya IT-lösningar. Det finns många inom svensk vård och IT som anser
att Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett exempel på ett sådant projekt.
NPÖ beslutades i maj 2014 att läggas ned (it i vården, 27 maj 2014) efter
införande i svenska regioner och landsting under 2012/2013. Anledningen,
uppger artikeln publicerad av it i vården, är att licensen går ut under
2015 för den amerikanska plattform som systemet använder och nyttan med
systemet visat sig vara mindre än väntat. NPÖ har fått utstå stark kritik, där
motståndare bland annat menat att nyttan snarare förutsatts än undersökts
innan breddinförandet (it i vården, 24 oktober 2007).

För att återigen lyfta fynden av Kjernald & Kockgård (2013), kunde
i deras studie konstateras att den lösning som passade Västerås inte var
direkt överförbar på situationen i Göteborg, trots att nyttan konstaterats av
Västerås användare. Det förefaller därmed rimligt att göra noggranna, lokala
behovsstudier inför upphandling av en ny lösning, även om det redan verkar
finnas goda alternativ beredda.

Förändringar i behov, användarförutsättningar och attityd med ti-
den Forskning tyder på att förutsättningarna att använda teknik inte bara
skiljer sig mellan yngre och äldre, utan också mellan olika generationer av äld-
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re. I en fallstudie av Sze & Lim (2009) undersöktes kopplingen mellan vilken
teknologisk era olika generationer vuxit upp i och hur de hanterar olika typer
av tekniska gränssnitt. De utgick ifrån fyra eror: den mekaniska (-1930), den
elektro-mekaniska (1930-1960) och den digitala mjukvarueran (1960-), vilka
kan kategoriseras bland annat med avseende på hur många lager som döljer
en funktion. På en äldre TV kunde det finnas ett 1:1-förhållande mellan en
knapp och en funktion, exempelvis ljusstyrkan. På en modern TV nås samma
funktion genom fjärrkontrollens menyknapp, alltså ett system med lager och
flerstegsprocedurer. Fallstudien fann att deltagare från den elektro-mekaniska
generationen, jämfört med deltagare från den digitala mjukvarugeneratio-
nen, hade svårare med operationella procedurer motsvarande att hantera ett
menysystem i en modern digitalkamera. Lagerhypotesen har stöd i en annan
studie av Hawthorne (2003), som visar hur äldre personer har svårigheter att
hantera hierarkiska strukturer i ett emailsystem, till exempel organisering
av mail i mappar.

Resultatet i studien av Sze & Lim (ibid) tydde på att kunskapen om
vilken teknologi som format en generation skulle kunna användas till att an-
passa modern teknik för denna generation. Eftersom många yrkesverksamma
systemutvecklare och designers tillhör andra teknologiska generationer än
äldre användare, är de enligt antagandet om generationseffekten illa läm-
pade att på egen hand bedöma vad som är användbart och inte för den
berörda målgruppen. Sze & Lim betonar vikten av att undersöka (och inte
förutsätta) behoven hos äldre för att designa lättillgängliga system utifrån
deras premisser, vilket delvis kopplar till ovanstående punkt om missriktad
utveckling.

De informanter på mottagarsidan som deltagit i studien var alla över
pensionsålder och upp till över hundra år — redan här finns en generations-
skillnad. Deltagarna har alltså vuxit upp i vad Sze & Lim (ibid) kallar de
elektro-mekaniska respektive mekaniska erorna, vilket kan tänkas påverka
deras inställning till modern teknologi på ett sätt som inte kommer att gälla
för framtida generationer.

Detta kan innebära att behovsbilden troligen kommer att ändras markant
på bara ett par årtionden, en möjlighet som dryftats av flera informanter
på utförarsidan. Det tar tid att kravställa, upphandla, utveckla och införa
större system inom vård och omsorg eftersom många aspekter ska tas med i
beräkning under förarbetet och den färdiga produkten inte helt sällan behöver
ändras på efter release. Under en sådan cykel kan nya idéer, lagändringar
och behov hunnit komma upp, som hade gjort att förutsättningarna för ett
nytt system vid den tidpunkten skulle sett mycket annorlunda ut. Således är
det inte så konstigt om systemen alltid känns lite föråldrade redan när de
släpps. Denna studie har fokuserat på behov och problem som finns idag, men
skulle behöva utökas med efterforskningar om vilka behov och problem som
kan bli aktuella imorgon, för en ny grupp äldre och nya grupper närstående
respektive omsorgsgivare.
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Tillgänglighet i ett IKT-stöd för många Ett IKT-stöd som ska för-
medla information mellan omsorgstagare, närstående och omsorgsaktörer
behöver ta hänsyn till att det bland dessa grupper finns flera faktorer som kan
göra det svårt för användarna att ta till sig information på en skärm: nedsatt
syn; språksvårigheter på grund av kognitiva hinder eller att informationen
inte finns på individens modersmål; stressiga situationer där informationen
behöver finnas lättillgänglig, exempelvis för en hemtjänstmedarbetare som
får ett larm i bilen.

Redan synen utgör alltså ett vanligt problem bland IKT-stödets tänka
användare. Synskadades Riksförund (2006 s.1) uppskattar att ungefär 75
procent av alla synskadade är äldre som har delar av sin syn kvar. De kan
läsa om texten är tillräckligt stor, har god kontrast och logisk uppbyggnad.
Premisserna verkar enkla nog, men detta citat (ibid) illustrerar en vanlig
kompromiss som går ut över synskadade:

Kom ihåg att vi synskadade har samma intressen som andra.
Många blir synskadade sent i livet och ändrar inte intressen för
det. De budskap som görs tillgängliga för oss synskadade ska inte
begränsas varken till område eller omfång.

Utmaningen ligger alltså i att erbjuda samma innehåll till alla, på ett
sätt som både fungerar för personer med nedsättning av olika förmågor och
är tilltalande för personer utan samma nedsättningar. E-delegationen har
publicerat webbriktlinjer för offentlig sektor, där nummer 39 avser läsbarhe-
ten på en webbplats (2012). Riktlinjen berör typsnitt, menyer, radavstånd,
vänsterjustering, radlängd och mätbarhet. För att en tjänst ska vara inklude-
rande och inte specialanpassad, behöver den tillämpa rekommendationerna i
denna riktlinje utan att kompromissa med innehållet.

Tillgänglighet i växande system Denna uppsats har syftat till att för-
djupa behovsbilden av ett IKT-stöd för äldreomsorg, ett polyportalgränssnitt.
I behovsanalysen går det snart att se hur omfattande och komplext syste-
met måste vara för att uppfylla alla behov. Funktionerna förutsätter även
kommunikation med andra system (exempelvis dokumenationssystem el-
ler schemaläggningssystem) med öppna data, något som inte är möjligt i
dagsläget. Vad händer när ett system blir så stort? Med dessa premisser
blir det tydligt att systemet måste kunna hjälpa användaren att orientera
sig bland funktioner och behörigheter, för att undvika förvirring. Särskilt
höga krav ställs på användbarhet i system designade för äldre. Å ena sidan
vill eHälsoutvecklingen sträva mot enhetlighet och gemensamma strukturer,
vilket kanske talar emot att dela upp systemet i moduler med olika syften.
Å andra sidan är det allmänt bekant att när komplexiteten hos ett system
växer, minskar den relativa kontrollen hos användaren. Avvägningen kan
komma att stå vid följande fråga: ska systemen hållas samman för att göra

48



upplevelsen enhetlig för användaren, eller ska de skiljas åt för att användaren
ska vara på det klara med syftet för varje system och inte lika lätt tappa
bort sig?

4.3 Metodval och genomförande

I denna studie kombinerades tre metoder för att generera data till behovsa-
nalysen: djupintervjuer, en observationsstudie och deltagande i gruppsamtal.
Att använda sig av tre olika angreppsätt gav tre olika slags data, som kom-
pletterade varandra. En nackdel med att använda sig av tre olika metoder är
att det blir svårare att jämföra den insamlade datan. Data från en individuell
intervju respektive från ett gruppsamtal är inte särskilt lika avseende exem-
pelvis detaljnivå, alltså fanns det i slutändan mer detaljerad information om
vissa roller än andra. Varje metod diskuteras i större detalj nedan.

Intervjuer Under studiens gång har det blivit allt tydligare att mer fokus
skulle ha legat på gruppen omsorgstagare i intervjufasen. Precis som tidigare
konstaterat, finns stora inbördes skillnader i gruppen omsorgstagare. Därför
är omsorgstagare troligen den roll med störst behov av att representeras av
flera personor. Detta kan även gälla närstående, då rollen som barn respektive
partner ofta innebär skillnader i både generationstillhörighet och relation till
den enskilde. Sådant kan påverka faktorer som teknikattityd, vilket givetvis
har betydelse i utformning av ett IKT-stöd. I genomförandet av denna studie
kan jag alltså konstatera hur lätt det kan vara att omsorgstagarna får lite
uppmärksamhet i jämförelse med andra grupper, just det som Baxter (2014)
varnar för och belyser som ett problem i många utvecklingsprocesser av
IT-system för vård och omsorg.

I den ena intervjun med en omsorgstagare gick mycket data förlorad
eftersom anteckningar fick föras i efterhand och samtalet inte spelades in.
Jämfört med de andra grupperna som intervjuades, erhölls betydligt mindre
relevant data per intervju med omsorgstagarna. Eftersom intervjuerna var
semistrukturerade tilläts informanterna att vika in på egna tankespår i
den mån det var intressant för studien, men det var svårt att hålla sig till
relevanta ämnen i intervjuerna med omsorgstagarna, som gärna berättade
anekdoter från ungdomen eller minnen med barn och barnbarn. De många
avvikelserna från det önskade spåret kan ha berott på att frågorna ställdes
tämligen öppna (exempelvis ”Berätta lite om vad du gör en vanlig vardag”)
och inbjöd till utvikningar om händelser som var roliga att berätta om, eller
att syftet med intervjun inte förklarades tydligt nog. Om det senare är fallet,
kopplar det till paragrafen Etiska överlägganden i avsnitt 3.3.1, där en viktig
faktor var att informanterna skulle känna till studiens syfte innan de ställde
upp på en intervju. Då kan valet att göra en muntlig överenskommelse vara
olämplig ur en etisk aspekt, även om den mer informella presentationen av
studien gjorde intervjusituationen mindre uppstyltad. I framtida studier är
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det därför rekommenderat att alltid tillhandahålla en skriftlig information och
överenskommelse. Vad som än var orsaken till de avvikande intervjumönstren,
resulterade de båda intervjuerna i en mindre mängd användbar data och om
tidsramarna hade tillåtit fler intervjuer inom samma målgrupp, skulle det
varit till fördel för studien.

Observation Observationen medförde flera viktiga insikter i nattarbetet
inom hemtjänsten och observationstillfället var representativt, enligt deltaga-
ren som observerades. I efterhand går emellertid att konstatera hur svårt det
är att minnas detaljer som inte löpande skrivs upp. Anteckningarna kunde
blivit mer utförliga och återgivit fler detaljer kring mötet mellan personal och
omsorgstagare, samtalen mellan besöken samt kontorsmiljön med arbetsplat-
sernas utformning, små lappar och andra ledtrådar som hjälper personalen
att utföra sina uppgifter. Det hade varit bra att ta kort för egen analys,
även om det inte hade gått att inkludera bilden i uppsatsen på grund av
sekretessmässiga skäl. En möjlighet hade varit att spela in hela observationen,
då hade det inte heller varit nödvändigt att anteckna. Det hade dock krävt
samtycken från alla som hade blivit inspelade samt mer analysarbete för att
få ut relevant data.

Deltagande i gruppsamtal Deltagandet i gruppsamtalen blev något av
ett mellanting av intervjuer och deltagande observation. Datainsamlingen
tillförde nya insikter och värdefull information, men inte på samma detaljnivå
som kvalitativa intervjuer och inte med samma situationella förståelse som
observationer. Då detta var den enda insamlingen av data från närstående,
innebar det att denna grupp fick en mindre nyanserad representation i
datamaterialet än övriga grupper. Till framtida studier rekommenderas
att använda gruppsamtal för att komplettera information från samtliga
målgrupper, istället för att låta det utgöra den enda informationskällan för
en enda grupp.

Informanter och rekrytering Vid studiens början var det ännu inte
klart vilken omfattning uppsatsen skulle ha, med avseende på vård- och
omsorgsaktörer. Ganska snart avgränsades målgruppen till endast aktörer
inom äldreomsorg. Även där var det svårt att avgränsa tydligt — det ver-
kade hela tiden som om det tillkom fler roller som hade tät kontakt med
omsorgstagarna. Eftersom studien är kvalitativ och bygger på djupintervjuer
var det omöjligt att omfatta alla roller. Urvalen skedde delvis beroende på
vad som kom fram i intervjuerna (vilka roller verkade vara tätt knutna till
varandra och vilka förekom mer sporadiskt i samverkan kring den enskilde?)
och delvis beroende på vilka informanter som fanns tillgängliga.
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Personor Att konstruera personor som en del av dataanalysen innebar ett
sätt att kunna presentera studiens resultat med två skilda strukturer (en
tematisk respektive en rollbaserad), vilket förhoppningsvis bidrar läsaren
med en större helhetsförståelse.

Personor är inte alla gånger en metod som är lättillgänglig för läsaren; en
studie av Vegelius (2011) visade att deltagare som fick möjlighet att använda
personor i designuppgifter inte litade på personornas riktighet och inte heller
använde sig av dem för att slutföra uppgiften. Hon menar det är lättare att
förhålla sig till personor som representerar en homogen grupp med tydliga
drag som är svåra att begripa för personer som inte tillhör gruppen, än
personor som representerar en mer heterogen grupp. Hon betonar också att
processen att skapa personorna är viktig för att känna tillit för dem. För
mig som författare av uppsatsen gav processen att arbeta med personorna
en djupare förståelse för datamaterialet, då det bearbetades flera gånger och
på olika sätt.

Det begränsade antalet informanter som personorna är byggda av minskar
generaliserbarheten hos de personor som skapats. Det skulle dock kunna
sägas att varje persons utsago om den egna rollen har styrkts och utökats i
intervjuerna med personer i andra roller: då samtliga informanter är invol-
verade i den enskildes omsorg, har det under många intervjuer talats om
typiska beteenden för de olika rollerna och vad som är typiskt för interaktio-
nen med dem. En rekommendation till framtida studier kan emellertid vara
att komplettera dessa kvalitativa data med kvantitativa undersökningar, för
att se hur det vanligen ser ut. Att bygga personor utifrån så få intervjuer
har fördelen att tankar och åsikter från varje informant ges större plats och
personan blir mindre av en kompromiss mellan olika individer, menar Vegeli-
us (2013), men materialet anses i branschen vanligen vara mer tillförlitligt
om det samlats från många informanter.

Identifiering av personornas beteendevariabler exkluderades från kon-
struktionsprocessen i och med att endast en persona per roll konstruerades.
Med anledning av detta antogs ett tidsperspektiv i skapandet av personorna
och motsägelsefulla inslag i data från olika informanter med samma roll väv-
des in i personaporträttet som erfarenheter eller visioner, för att representera
fler aspekter av rollen i en persona.

Hade processtegen enligt Goodwin (2009 s.243) följts och en persona
skulle ha konstruerats utifrån material från runt tio intervjuer, hade endast
en persona blivit färdigställd med det antalet intervjuer som hanns med.
Alltså är avvägningen sådan att fler rollperspektiv togs med snarare än
fler individperspektiv inom varje roll, vilket jag upplever vara till fördel för
ett av studiens huvudmotiv: att undersöka interaktion mellan olika roller i
omsorgskedjan.
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4.4 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet

Triangulering är ett vanligt sätt att säkerställa kvalitet i kvalitativa studier
och kan ske på olika vis, exempelvis genom att använda flera olika datakällor
eller genom att flera forskare undersöker samma fenomen (Patel & Davidson,
2011 s.107). Denna studie har använt sig av tre metoder för datainsamling,
vilket har möjliggjort ett rikare datamaterial att analysera.

Patel & Davidson (ibid) menar att transkriptionsprocessen i intervjuana-
lyser kan innebära en förlust av betydelsefull data, som exempelvis kan döljas
bakom mimik eller tonläge i de transkriberade samtalen, och att forskaren
riskerar att bygga in egna tolkningar i materialet i omvandlingen av ljud till
text. Detsamma kan gälla för ostrukturerade observationer. De trycker på
vikten av att forskaren är medveten om och reflekterar över hur analysen
påverkas av val som görs i hantering av data. Då min analys till stor del
byggt på intervjuer som transkriberats och observationer som antecknats, är
dessa råd av stor relevans för tillförlitligheten i resultatet. I transkriptions-
processen har jag försökt att fördjupa förståelsen för materialet genom att
lyssna igenom intervjuerna flera gånger och transkribera på en detaljnivå som
återger talspråk i form av ordföljd i meningsbyggnaden, för att i analysen
behålla informanternas olika sätt att uttrycka sig. Under observationsstu-
dien, där anteckningar togs i efterhand, kontaktades deltagaren senare för
uppföljningsfrågor i syfte att kontrollera delar av anteckningarna.

Viss transparens för läsaren har i analysen eftersträvats genom att in-
kludera citat från informanterna när datan sammanställdes. Detta är en
avvägning av detaljnivå för studiens kommunikativa validitet, vilken förklaras
av Patel & Davidson som hur forskaren presenerar sina tolkningar för läsaren
(a.a. s.108).

Studien är genomförd med ett mindre antal informanter från två medel-
stora svenska kommuner i Östergötland respektive Västra Götaland. Det
innebär att en viss skevhet överförs om studiens resultat ska generaliseras till
en mer allmän nivå — livet som omsorgstagare, närstående eller yrkesverksam
inom äldreomsorgen kan se olika ut beroende på flera olika faktorer varav en
är kommunstorlek. Existerande skillnader har konstaterats i Socialstyrelsens
undesökning om äldres upplevelse av sin vård och omsorg, där det mellan
kommunerna fanns bland de äldre stor varians bland annat med avseende på
nöjdhet med vården (2013). Kvalitativa studier är vanligen svåra att generali-
sera, särskilt då urvalet av informanter som i detta fall inte skett systematiskt
(Patel & Davidson, a.a. s.109) och denna studie är snarare menad att visa på
hur det kan se ut än hur det ser ut i regel. Ur denna vinkel betraktad bidrar
studien med flera öppningar för vidare undersökningar av företeelser som
framkommit i analysen och kan således anses uppnå sitt syfte att utifrån en
beskrivning av behov och interaktion hos de tilltänkta användargrupperna
visa på frågor som är viktiga att undersöka i utvecklingen av IKT-baserade
lösningar för vård och omsorg.
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5 Slutsats och framtida forskning
Kommunikation och interaktion mellan roller inom äldreomsorgen är komplex,
varierande och styrd av både regler, system, personliga preferenser och
tillfälligheter. Bland informanterna verkar det finnas en uppfattning om att
detta inte är något underligt, men att många problem skulle kunna gå att
undvika genom förbättrad kommunikation och informering. Denna studie är
inte den första att konstatera något liknande, vilket kan tyda på att samma
tendenser är förekommande både på olika platser och under en längre tid.

Informanterna i studien upplevde att tekniska lösningar kunde vara ett
möjligt svar på flera av deras nuvarande problem eller behov av olika slag,
särskilt problem som hade med selekterad information att göra. Samlad
selekterad information i ett gemensamt gränssnitt har inte så stor inverkan
på någon av grupperna som ändrade kommunikationskanaler eller möjlighet
att läsa journalinformation skulle kunna ha. Det kan tänkas att en gemensam
kontaktyta till en början skulle kunna bestå av den här typen av gemensam
information. Från omsorgsutförarna framgick emellertid att den verkliga
nyttan i en ny IKT-lösning förväntades ligga i mobiliteten för den omsorgsnära
personalen. Mobilitet är en trend som kan synas på flera håll i landet och är
ett område som lämpar sig väl att studera med avseende på effekten det har
på arbetet och upplevelsen hos givar- respektive mottagarsidan.

Vid införandet av ett polyportalgränssnitt för de tre användargrupper
studien undersökt kan många dra nytta av de ökade möjligheterna till enhetlig
och selekterad interaktion samt information. Praktiska frågor kring systemets
varande väcks emellertid redan i behovsanalysen — hur prioriteras behov
som motsäger varandra, hur kan den tekniska utvecklingen styras åt ett håll
där den inte har negativ inverkan på individens integritet eller välbefinnande,
samtidigt som den gärna får vara lönsam? Hur ska avvägningar gällande
komplexitet göras i system — står frågan mellan enhetlighet och modularitet
när behovsbilden växer? En annan fråga är hur användaren påverkas av
denna nya flora av kommunikationsmöjligheter och informationsflöden från
vård och omsorg.

Omsorgstagarna fick en mindre roll i denna studie, eftersom verksamhets-
processerna inom äldreomsorgen fick mycket utrymme i och med variationen
av yrkesroller som representerades i studien. Min rekommendation skulle
vara att gå vidare med fler studier som lägger större fokus på omsorgstagare,
gärna med en jämförelse mot blivande gamla för att lägga perspektivet lite
längre fram i tiden.

Denna studie avgränsades till att omfatta ett fåtal roller inom äldreomsorg
emd särskilt fokus på hemtjänst. Det innebär att stora delar av den enskildes
hela vård- och omsorgskedja fortfarande är höljd i mörker. Två intressanta
kopplingar att undersöka är de till landstinget respektive hemsjukvården som
tidigare i år lämnat landstinget och gått över till kommunerna i Östergötland.
Det är en intressant övergångsfas där ny samverkan måste skapas med olika
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aktörer. Äldreomsorgslandskapet blir allt mer komplext även i och med
förändringar som lagen om valfrihet (LOV) vilken ger omsorgstagaren större
valmöjligheter bland utförare av olika vård- och omsorgsinsatser. Det innebär
i praktiken att den enskilde kan ha insatser beviljade av flera utförare. I ett
samhälle där valmöjligheterna blir fler för samtliga aktörer är det viktigt att
vi behåller fokus på vad som är bäst för den enskilde omsorgstagaren. Det är
mina ord, såväl som ett budskap från samtliga informanter i denna studie.

Det är glädjande att se hur äldreomsorg får mer uppmärksamhet inom
olika områden av forskning såväl som i samhällsdebatten, precis som att
användarcentrerade ansatser ges större utrymme i utveckling och upphandling
av IT-lösningar för vård och omsorg. Det är en trend som jag hoppas växer
i takt med att fler av oss blir allt äldre och ett område vars framsteg jag
ser fram emot att få följa under min egen levnad. Min förhoppning är att
vi inom en överskådlig tid ska kunna erbjuda ett värdigt åldrande och ett
attraktivt arbetsklimat inom äldrevården. Även om det tillsynes går trögt
på många håll, är det ändå en förhoppning jag ser goda anledningar till att
hålla vid liv. Bland annat för att det har en stark, direkt inverkan på hur
både jag och du och våra närstående kommer att tillbringa den delen av våra
liv som mestadels ligger i andras omsorgsfulla händer.
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A Lista på informanter
Följande informanter har bidragit med data till behovsanalysen i denna
uppsats. Informanter utmärkta med (X) ligger även till grund för personorna
som presenteras nedan.

1. Verksamhetschef på privat äldreboende

2. Verksamhetschef på privat hemtjänst (X)

3. Verksamhetschef på privat hemtjänst (X)

4. Verksamhetschef på kommunal hemtjänst (X)

5. Personal på kommunalt äldreboende, med erfarenhet av hemtjänst

6. Personal på privat hemtjänst (X)

7. Personal på privat hemtjänst (X)

8. Sjukgymnast på kommunala äldreboenden (X)

9. Sjukgymnast på kommunala äldreboenden (X)

10. Arbetsterapeut på kommunala äldreboenden

11. Äldrelots i en medelstor svensk kommun

12. Omsorgstagare (X)

13. Omsorgstagare (X)

14. Åtta respektive sex närstående som deltog i anhörigträffar på ett
anhörigcenter (X)

B Personor
På följande sidor presenteras de personor som redogörs för i avsnitt 3.4.2
Personor.



” 
Karin Liljeroth, 46 
 

Bakgrund 
Arbetar på privat hemtjänst sedan 
åtta år, dessförinnan på kommunalt 
äldreboende i fyra år. På fritiden 
umgås Karin med sambo och vänner.  
 
Utbildning 
Undersköterska 

”Det är väldigt många äldre som tackar nej till mer 

hjälp de egentligen behöver för att de tror att det blir 

dyrare. Det behövs mer information om det till 

brukare.” 

Hemtjänstpersonal 

Aktiviteter 
•  Omvårdnad och social samvaro 
•  Hjälp med dagliga sysslor 
•  Dokumentation 
•  Kontaktmannaskap 
•  Medicin och lättare ekonomi 
•  Tid- och insatsregistrering 

Problem 
•  Hinner inte träffa dem hon är  
    kontaktman för så mycket  
•  Upplever att jobbstress beror på  
    dålig planering och kommunikation 
•  Behöver själv justera i schemat 

”Det får ta den tid det tar. Man kan inte  

stressa i det här jobbet.” 

Kommunicerar ofta med 

Färdtjänst 

Omsorgs-
tagare 

Resursbank 

Sjukvård 

Närstående 

Förvaltning / 
god man 

Kollegor 

Kontakt-
mannaskap 

Samordnare 

Verksamhets-
chef 

Teknikvana 

Aldrig använt Använder dagligen 

Dokumentation 
•  Papper: Kundunderlag, avvikelser 
•  Dator: SoL, HSL, genomförandeplan 
•  Kassabok: Ekonomi 
•  Anslagstavla på kontoret 

”Om man hade en mobil enhet där man bara kunde trycka på 

en knapp för en insats, det skulle ju underlätta.” 

Mål och motivation 
•  Ge en värdig omvårdnad 
•  Få mer tid till varje person 
•  Hjälpa kollegor in i rutinerna 
•  Lära sig mer om sitt arbete 
 

Motiveras av en känsla att hjälpa och att bli 
uppskattad för sitt jobb. 



” 

Personaporträtt 

Karin har arbetat inom äldreomsorg i  12 år, både på äldreboende och i hemtjänst. Hon 
tycker om hemtjänsten bland annat eftersom hon får röra mycket på sig och gå ut mer med 
omsorgstagarna som är lite piggare än de hon tidigare jobbat med, men äldreboendet var 
också trevligt eftersom det blev mer kontinuerlig kontakt med samma personer.  
      Arbetsdagen börjar på kontoret med att titta på schemat, hämta rätt nycklar och läsa 
journaler inför förmiddagens besök. Karin har två kärnbesök och fem korta besök innan 
lunch. Ett av kärnbesöken är hos en omsorgstagare hon är kontaktperson för. Mannen har 
inte längre några närstående som kan hjälpa honom med ärenden, så Karin och hans andra 
kontaktperson sköter saker som att boka färdtjänst och tandläkarbesök, kontakta 
resursbanken med frivilliga följeslagare och liknande uppgifter, som annars hade skötts av 
familjemedlemmar. Det andra kärnbesöket är hos en kvinna som tvärtom har flera 
anhöriga som intresserar sig för hennes omsorg. Karin känner dem ganska väl nu, eftersom 
de är på besök en del. Till en början var de svåra att ha att göra med eftersom de hade lite 
orealistiska förväntningar på hemtjänsten. Nu går det mycket bättre, när de kan rutinerna.  
      Om det finns behov av att dokumentera något från förmiddagen, brukar Karin göra det 
på lunchen eftersom det är svårt att hinna tillbaka till kontoret mellan besöken. Det är 
viktigare att hinna med omsorgstagarna under den tiden, en del lägger stor vikt vid 
punktligthet och vill dessutom gärna prata en stund efter att blivit hjälpt på med 
stödstrumpor eller fått frukost. Karin vet att även om hon inte påverkas av det, så brukar 
de nyaste kollegorna vara stressade över att tiden mäts när de utför insatser. De tror att de 
måste stressa för att hinna med rätt antal minuter hos varje person, men Karin som varit 
med längre vet att det brukar gå jämt ut till slut utan att man stressar. För omsorgstagarna 
är det personliga mötet viktigare än att all disk hinner diskas på morgonen, det är sådant 
man lär sig. Karin tycker att det borde finnas mer information och utbildning för ny 
personal, särskilt sommarvikarier som bara går bredvid två-tre dagar innan de börjar. Hon 
brukar få frågor om selar, tunga lyft och sådant, för det finns ingen information.  
      På kontoret upptäcker Karin att hon glömt mössan hos en omsorgstagare. Hon skriver 
på anslagstavlan och ber nästa person att ta med den till kontoret. Hon skriver en lapp till, 
där det står att det finns mackor kvar i kylen hos en annan omsorgstagare. Efter lunch åker 
Karin ut med nästa veckas matsedel till en omsorgstagare och skriver upp vad han vill 
beställa. Efter det har hon ett städbesök. Nästa person ska ha hjälp med inköp och Karin får 
med sig inköpslistan, kontanter och legitimation för att även kunna hämta ut medicinerna 
på apoteket, om de har kommit innan helgen. Sista besöket är hos en dam som fått nytt 
träningsprogram av sjukgymnasten. Karin hjälper henne med övningarna, men får lirka en 
del för att damen ska utföra dem. Sedan cyklar hon tillbaka till kontoret och sätter igång 
med dokumentationen. De dokumenterar en del standardsaker i kundunderlagen på 
papper och vissa saker i datorn, i början kunde det kännas förvirrande. Karin skriver också 
en avvikelserapport på papper för en omsorgstagare som inte hade fått sin medicin 
delegerad kvällen innan. Idag var det inget att skriva i någon kassabok, men Karin kommer 
ihåg att lägga beställningen för den omsorgstagare som beställt mat inför nästa vecka. Han 
har matcheckar på kontoret som byts mot lunchlådor från köket. Precis när Karin ska gå 
ringer Emelie och undrar om Karin kan ta hennes sista besök och lämna tvätt till en 
omsorgstagare. Eftersom han bor så nära, går det snabbt för Karin att hinna dit. Hon 
skriver upp insatsen och lämnar in den sista nyckeln innan hon går hem för dagen. 

” Vi måste göra en grupp ärenden åt gången för att hinna med. Du 

kanske har tre till sju ärenden på två timmar en morgon och under den 

tiden är du inte inne på kontoret om det inte uppstår något speciellt. 

Därför slarvas det med att läsa journaler mellan besök, av ren tidsbrist.” 



” 
Lena Ekblad, 35 
 

Bakgrund 
Arbetat på privat hemtjänst i fyra år, 
tidigare kommunal hemtjänst i fem 
år, båda i Linköping. Lena går gärna 
på bio och tränar med hunden när 
hon inte jobbar. 
 
Utbildning 
Socionom 

” Vi jobbar ju med att kunderna ska få bestämma 

mycket själva, att de ska vara delaktiga... Och 

trygghet vill ju vi som utförare skapa, men det är 

svårt, när man liksom ska hinna allt.” 

Verksamhetschef hemtjänst 

Aktiviteter 
•  Personalansvar 
•  Kvalitetsarbete 
•  Ekonomi 
•  Verksamhetsansvar 
•  Kontakt med brukare/närstående 
•  Biståndsmöten 
•  Personalmöten 

Problem 
•  Behöver ständigt anpassa arbetet till  
    minskande resurser  
•  Ibland svårt att kommunicera med  
    hemsjukvården 
•  Svårt att få hela personalen att  
    dokumentera korrekt 
•  Upplever att omsorgstagare och närstående  
    inte alltid vet vad hemtjänsten är till för 
•  Oro inför framtiden – hur ska allt gå ihop? 

” Äldreomsorgen idag ska ju skruvas åt och skruvas åt. 

Det känns som om vi måste hitta på nya lösningar för att 

få det att fungera, vi blir ju inte fler, så vi behöver hitta på 

andra lösningar. Och det känner jag är viktigt, att vi 

börjar förbereda för det. 

Kommunicerar ofta med 

Sjukgymnast 

Omsorgs-
tagare 

Leverantörer 

Närstående / 
god man 

Arbets-
terapeut 

Personal 

Samordnare 

Bistånds-
bedömare 

Teknikvana 

Aldrig använt Använder dagligen 

Mål och motivation 
•  Skapa trygghet hos kunden 
•  Hålla en stadig position bland konkurrenter 
•  Kvalitetsutveckla arbetet 
•  Göra jobbet attraktivt för att locka rätt personal 
 

"...att min personal får vara delaktiga i framtiden. Det är ju 

någonting som jag tänker väldigt ofta på. Att personalen som 

jobbar i äldreomsorgen ska få vara delaktiga och få lov att 

tänka.” 

Sjukvård 



” 

Personaporträtt 

Lena har det övergripande ansvaret för verksamheten sedan fyra år.  När hon började hade 
fanns det få formella rutiner; personalen hade genom åren arbetat fram en praxis som 
fungerade men inte var optimal.  Det var i början svårt att strukturera upp arbetet och 
personalen var först oförstående för förändringen, men efter två år började allt flyta på 
bättre och verksamheten blev mer effektiv. Lenas hemtjänst är en av flera i kommunen och 
konkurrensen om kunderna blir allt hårdare, så det gäller att alltid driva utvecklingen 
framåt  för att vara attraktiv. Nästa stora utmaning blir att gå över från arbetsanteckningar 
på papper till att  hela personalen dokumenterar digitalt. Först måste personalen tränas i 
att dokumentera korrekt. Det har hittills inte funnits krav på detta eftersom alla papper 
står i kontorets dokumentskåp, som Lena själv gått igenom varje månad och fört in det 
viktiga i datorns journalsystem. Vägen till framgångsrik digital dokumentation för hela 
personalen är lång, men Lena har börjat hålla internutbildningar på kontoret. Målet är att 
det ska finnas tillgängligt utbildningsmaterial så småningom, för ny personal. Flera av 
Lenas kunder har anteckningsblock hos sig, där personalen skriver om varje besök för 
närstående. Lena skulle vilja ha möjlighet att se dessa, eftersom närstående ofta ringer 
henne och frågar hur mamma mår och Lena inte kan se efter för att pappret ligger hemma 
hos omsorgstagaren.  
      Lena tycker att det är spännande med sådan verksamhetsutveckling och trivs som bäst 
med sitt jobb när hon möter samma engagemang hos sin personal. Vissa saker är 
emellertid svåra att ändra på själv; Lena får finna sig i de system som upphandlas av 
ledningen och har vissa riktlinjer att hålla sig till i driften av verksamheten.  
      Nu närmar sig slutet på månaden och det blir en extra tuff övergång eftersom det utöver 
de vanliga ekonomiska bestyren även är dags för revidering av omsorgstagarnas 
genomförandeplaner. Planerna ska revideras minst en gång per år och Lena försöker att 
revidera dem löpande, men det blir ändå många att ta hand om denna gång. Hon har dock 
god kontakt med både biståndsbedömare samt de flesta av kunderna och deras anhöriga, 
så det brukar gå smidigt.  
     Just idag  har hon ett annat problem: en omsorgstagare har varit inne på sjukhus och 
samordnaren tog emot ett samtal från sjukhuset när Lena var på möte. Omsorgstagaren ska 
bli utskriven imorgon, men har ännu inte fått den nya lift han behöver i hemmet och det 
finns inte personal så att det går smidigt att planera in honom i schemat. Eftersom Lena 
känner till lagen kan hon säga att hemtjänsten samtycker till hemgången, men den 
omöjliggörs eftersom liften inte finns på plats. Om sjukhuset inte bryter utskrivningen och 
väntar resulterar det i att herren måste ligga kvar på sjukhuset på kommunens bekostnad, 
eftersom det inte är hemtjänsten som säger nej till hemgången. Lena önskar dock att de 
skulle få sådan här information med mer framförhållning; hade hon inte tagit samtalet 
hade de haft svårt att lösa schemat imorgon.  
      När hon avslutat samtalet kommer en från personalen in och berättar att hon äntligen 
kommit på ett sätt att lyckas bra med att få en dam att duscha. Lena gratulerar och ber 
henne att skriva upp tipset i damens arbetsanteckningar, så att resten av personalen kan ta 
del av det. Sedan är det dags att återgå till ekonomin för att bli klar i tid. 

” För oss som arbetsgivare gäller det att se till att vi har kompetent 

personal. Medarbetare som stannar kvar och vill göra det här också. Det 

är inte bara nya generationer som bli äldre, det är nya generationer 

medarbetare också. Jobbet måste ha status och vara attraktivt.” 



” 
Nils Löfgren, 92 
 

Bakgrund 
Nils bor på ett äldreboende sedan sju 
år,  då hans maka gick bort och det 
blev svårt att bo kvar hemma. Nils har 
varit på sjukhuset några gånger över 
åren, men är vanligen vid god hälsa. 
Döttrarna hälsar ofta på med sina 
familjer och Nils träffas med vännerna 
i huset varje dag. 

” Jag tar gärna reda på vem som kommer och ska 

hjälpa mig på kvällen, det tycker jag är väldigt skönt 

att veta. Det är ju roligare att prata med någon jag 

tycker om, men jag klagar inte annars heller.” 

Omsorgstagare 

Aktiviteter 
•  Åker på onsdagar med färdtjänst på  
    sopplunch i kyrkan 
•  Får hjälp av husets personal morgon och  
    kväll, men lagar lunch själv 
•   Träffar vänner och familj regelbundet 
•   Läser tidningen varje dag 
•   Tittar mycket på TV 

Problem 
•   Ibland svårt att kommunicera med  
    personal och sjukvård 
•  Tycker ibland att det är jobbigt när han inte  
    kan göra saker själv 
•  Vet inte alltid vad han har för rättigheter i  
    vård och omsorg 
•  Oroar sig för att bli en börda för familjen  
    eller inte längre kunna komma ut på  
    aktiviteter på grund av försämrad hälsa 

” De har papper på vad de ska göra hos mig. Men 

sommarvikarierna är så små och när de tar av överkastet 

och lägger det i en rulle, då undervisar jag dem hur de ska 

vika. Hade jag inte kunnat tala för mig hade det varit 

ganska rörigt hos mig, tror jag.” 

Kommunicerar med 

Sjukgymnast 

Närstående 

Vänner och 
bekanta 

Arbets-
terapeut 

Kontakt-
person 

Verksamhets-
chef 

Bistånds-
bedömare 

Teknikvana 

Aldrig använt Använder dagligen 

Mål och motivation 
•  Vara frisk så länge som möjligt 
•  Roligt med besök av barn och barnbarn 
•  Hålla kontakt med vänner 
•  Hålla sig uppdaterad med nyheter 
•  Intresserad av läkemedel 
 

”Idag har vi underhållning i matsalen och sen stannar vi kvar 

där nere, de där herrarna och jag, för vi har så mycket minnen att 

prata om. Det är väldigt uppskattat och vi är ett sånt gott gäng. 

’Gossarna’ säger en del om oss.” 

Tandläkare 
och dylikt 

Sjukvård 

Kyrkan och 
seniorcenter 



” 

Personaporträtt 

Nils är nöjd med livet på det äldreboende där han bott sedan sju år. Innan dess bodde han 
med sin fru Maja i en lägenhet. Maja gick bort precis när paret ansökt om att få en plats på 
äldreboendet och Nils fick bo ensam i deras lägenhet under knappt ett år, medan han stod i 
kö för att få flytta in. Under det året hade han det kämpigt, även med hemtjänst som kom 
och hjälpte honom en stund varje morgon och kväll. Mest kände han sig ensam, men hade 
ändå stöd av barn och barnbarn som bodde nära och kunde hälsa på ofta. På äldreboendet 
har Nils nu en grupp med nära vänner som han lärt känna. Varje eftermiddag hålls någon 
slags aktivitet i husets matsal och efter kaffet brukar Nils och fem andra herrar sitta kvar 
och prata i någon timma medan de andra boende droppar av. De har många gemensamma 
minnen från yngre dagar att dela med sig av. Nu är en av dem inlagd på sjukhus, de andra 
oroar sig lite och vill gärna ha kontakt med honom. De har frågat personalen var han ligger, 
men fick veta att det var sekretessbelagt. Inte heller vet de när han kommer hem igen. Nils 
tycker att det är fånigt att de inte får veta sådant och förstår inte varför det är hemligt. 
      Nils börjar dagen klockan sju, då personalen kommer in för att hjälpa honom upp, ta på 
stödstrumpor, tömma alla kärl och sopor samt ge honom medicin. Han tar inte särskilt 
många tabletter, men är intresserad av vad han förskrivs och håller koll på eventuella 
biverkningar. En gång hade han fått en tablett som var vanebildande och vägrat ta den, 
utan pratat med verksamhetschefen så att tabletten togs bort. Nils var nöjd, men efter ett 
tag dök den upp igen bland de andra och Nils förstod inte hur det hade gått till. När han sa 
till på nytt blev den blev äntligen utbytt och sedan dess har det inte varit några problem.  
      Efter frukost brukar Nils titta på TV eller läsa tidningen, han tycker om att hålla sig 
uppdaterad om vad som händer i världen. Ibland går Nils och handlar på förmiddagen, 
affären ligger precis runt hörnet. När han hade hemtjänst under sista året hemma hade han 
också inköp beviljade, eftersom det var betydligt krångligare att ta sig till affären och hans 
hälsa gått ned kraftigt sedan hustruns bortgång. Nu lagar Nils den mesta maten själv, det 
finns så bra halvfabrikat att köpa och att koka sås är inte så svårt. Efter ett längre 
sjukhusbesök hade boendet ordnat så att han under en tid fick lunch upp från matsalen, 
men det passade honom inte särskilt bra eftersom han inte alltid behövde maten och det 
byggdes upp ett lager i kylen. Bara på onsdagar äter Nils ute, då är det sopplunch i kyrkan 
och han åker dit med färdtjänst, annars äter han på rummet. 
      Efter lunch går han ned till eftermiddagsaktiviteten i matsalen. De gör olika saker med 
aktivitetsledaren, alltifrån gymnastik till att lyssna på musik. Nils brukar inte komma hem 
igen förrän framåt halv fem, efter att ha suttit och pratat med ”gossarna” ett tag. Lite senare 
på kvällen kommer kvällspersonalen och hjälper honom att komma i ordning inför natten, 
genom att ta av stödstrumpor och ställa fram toalettstolen vid sängen. Nils brukar höra sig 
för på väg upp från matsalen vem det är som kommer på kvällspasset. Är det någon han 
gillar kan han se fram emot en trevlig pratstund, annars går det ändå, men han tycker om 
att veta. Om det är någon ny personal, får han visa dem hur de ska vika sängkläderna och 
så, men efter en förklaring brukar de komma ihåg hur det ska vara. 
      Nils har ofta kontakt med sina närstående, som bor så nära att de kommer och hälsar på 
en del. Dessutom ringer någon av döttrarna varje kväll. När ett av barnbarnen arbetade 
utomlands, fick Nils ibland videosamtala med henne och barnbarnen hemma hos yngsta 
dottern, men annars är han inte så insatt i teknik. Han har en mobiltelefon med en lapp på 
baksidan, där kortkommandon för de viktigaste telefonnumren finns. Ena dottern sköter 
Nils ekonomi och det är han glad för, eftersom han inte kan det där med internetbank. 
      

” Mina döttrar vet att jag har det bra här och kan sköta mig själv. Men 

de  försakar mig inte utan ringer varje kväll, om inte någon är på 

utlandsresa. Då skickar de ett mail till någon av de andra så att jag får 

höra.” 



” 
Agnes Åkerblom, 72 
 

Bakgrund 
Agnes man Erik har svårt med minnet 
och har växelvård sedan ett år 
tillbaka. Agnes skulle gärna ha Erik 
hemma mer, för att se till att han har 
det bra, men det kan ibland bli 
ansträngande under längre perioder. 
Agnes har själv mycket att göra, 
sjunger i kör och träffar vänner. 

” Jag hade först svårt att acceptera att vi har det så 

här. Och var skulle jag börja för att få hjälp med 

Erik? Det är så mycket man inte vet. Och de här 

anhörigträffarna har hjälpt mer än jag trodde.” 

Närstående 

Aktiviteter 
•  Hälsar på Erik på boendet 
•  Har hand om deras ekonomi 
•  Sköter hushållet och tar hand om Erik när  
    han är hemma. 
•  Kontakt med boende och sjukvård 
•  Deltar i biståndsmöten 
•  Går ut med Erik på restaurang och andra  
    aktiviteter, ibland tillsammans med barnen 
•  Går på anhörigträffar 

Problem 
•  Känner sig ibland otillräcklig och oroar sig 
•  Ibland svårt att kommunicera med  
    omsorgspersonalen och sjukvården 
•  Ibland svårt att bedöma Eriks 
    hälsotillstånd 
•  Kan ibland fortfarande ha svårt att  
    acceptera situationen, särskilt att be andra  
    om hjälp 
•  Vet inte alltid vad hon kan förvänta sig av  
    boendet 
•  Är inte så insatt i regler kring äldreomsorg 
•  Upplever att vänner och familj inte alltid  
    förstår Eriks situation och tar avstånd 

” Man kan känna sig så maktlös när medicinskåpet står 

där låst och jag vet ingenting, bara betalar räkningen.” 

Kommunicerar ofta med 

Sjukgymnast 

Erik 

Andra i 
familjen 

Arbets-
terapeut 

Kontakt-
person 

Verksamhets-
chef 

Bistånds-
bedömare 

Teknikvana 

Aldrig använt Använder dagligen 

Mål och motivation 
•  Se till så att Erik har det bra och i största möjliga  
    mån kan fortsätta med sina intressen, som musik 
•  Hålla en god kommunikation med  
    omsorgspersonalen och vara aktiv i Eriks omsorg 
•  Sätta sig in i regler, läkemedel och sådant 
•  Värna om sin egen fritid 
•  Hålla samman familjen och vänner genom  
    aktiviteter tillsammans 
 

”Jag vill ju vara säker på att han har det bra där.” 

Tandläkare 
och dylikt 

Sjukvård 



” 

Personaporträtt 

Agnes är pensionerad sedan åtta år och bor  sedan trettio år tillsammans med sin make 
Erik i en lägenhet som ligger i ett lite lugnare område utanför centrum. För två år sedan 
började Erik få svårt med minnet, men var annars som vanligt om än lite skröpligare ― men 
han är också sju år äldre. Agnes reagerade inte förrän hon fick ta över ekonomin i 
hushållet. Det var svårt för henne eftersom Erik alltid skött det och hon fick be barnen om 
hjälp. Hon kände att hon borde göra något men visste inte i vilken ände hon skulle börja. 
När hon till slut hörde av sig till en äldrelots insåg hon att hon egentligen länge vetat att 
Erik behövde mer hjälp än hon själv kunde ge, men inte velat se förändringen som blivit allt 
större. Erik blev efter bedömning beviljad växelvård och bor sedan ett år under 
regelbundna, kortare perioder på ett korttidsboende en cykeltur bort från parets lägenhet. 
Agnes är glad att hon kan gå och hälsa på Erik under de veckor han är borta och hon har för 
det mesta god kontakt med personalen. Särskilt en som heter Anna och ofta är hos Erik. 
Agnes har lagt fram en anteckningsbok på Eriks rum, så att personalen ska kunna skriva 
vad de gör, men hon ser att det slarvas en del med detta. Hon skulle vilja ha någon form av 
bekräftelse på att Erik har det bra även de dagar hon inte är på besök. Hon har en gång fått 
veta att personalen hade missat att ge Erik medicin på kvällen samma dag hon varit där på 
eftermiddagen. Agnes tyckte att hon själv hade kunnat ge medicinen, om hon hade haft en 
nyckel till skåpet. Det känns olustigt att inte få veta så mycket om Eriks medicinering, bara 
hur mycket den kostar eftersom hon måste betala räkningarna. Hon skulle gärna vilja veta 
vad de har för biverkningar och om det finns alternativ som är billigare. 
      Agnes har inte alls haft svårt att fylla sin tid under de veckor hon bor själv ―  hon har ju 
sin kör och många goda vänner att umgås med. De har ett rullande schema med 
middagsbjudning hemma hos någon och denna vecka är det Agnes tur. Hon önskar att Erik 
kunde vara med, men det kan bli konstigt när han inte riktigt kan tala för sig. Hon har 
försökt att gå ut och äta tillsammans med deras gemensamma vänner, men de pratar över 
huvudet på Erik och verkar inte förstå att han kan hänga med ganska bra i samtalet även 
om han blivit sämre på att prata. Agnes kan förstå att vännerna är oinsatta i Eriks 
förändring; hon fick själv leta på internet tillsammans med sonen för att läsa på. När hon 
kom i kontakt med kommunens Anhörigcenter blev det lättare att förhålla sig till den 
annorlunda relation hon nu har till sin make. Hon träffas med en grupp en gång i veckan 
och ibland ses de också någon kväll för att spela kort eller gå på någon föreläsning, men 
annars leds de i gruppsamtal av en anställd vid centret. Det är en lättnad att träffa andra i 
samma situation och kunna prata om sådant som är svårt. Anhörigträffarna har också 
hjälpt henne att bli mer självständig, när hon träffar de andra. 
      Något hon tycker är tråkigt är att hon inte får se barnen så ofta, eftersom de bor i andra 
städer båda två. Hon tror att det skulle göra Erik gott att se dem lite oftare också. Nu 
försöker hon att ringa när hon besöker honom på korttidsboendet, så att han åtminstone 
får tala med dem över telefon. Och hon själv ringer flera gånger i veckan för att höra hur 
barn och barnbarn mår, ibland för att fråga om hjälp med datorn som hon inte helt förstår 
sig på. Hon använder den bara för att göra betalningar över internet och har vissa hemsidor 
bokmärkta i webbläsaren, bland annat en blogg om blommor hon följer. Flera av hennes 
bekanta har Facebookkonton och kan tydligen skicka saker till varandra där, men Agnes 
har inte riktigt kommit dit än. Hon tycker att det räcker när de ses i verkligheten. 

”Jag har inte svårt att fylla min tid när jag är själv under veckorna. Jag 

träffar vänner, sjunger i kören på onsdagar och går på anhörigträffarna. 

Det enda är att jag kan sakna att gå ut och äta med mina och Eriks 

vänner ― de förstår sig inte på Erik och jag ser att han blir ledsen.” 



” 
Eva Alvsjö, 51 år 
 

Bakgrund 
Arbetar på  ett kommunägt 
rehabiliteringsföretag sedan tretton 
år. Har tidigare arbetat på ett privat 
företag. På sin fritid tränar Eva och 
lagar god mat. 
 
Utbildning 
Sjukgymnast 

” I mitt rullstolsärende har jag tagit bilder och gjorde inställningar 

på stolarna då: så här vill vi att det ska se ut. Sen har jag dragit ut 

en instruktion som sitter både på badrumsdörren och hänger i ett litet 

band på rullstolen. Och då tänker jag att visst, det kanske skulle 

kunna vara en film.” 

Sjukgymnast 

Aktiviteter 
•  Besöka och instruera omsorgstagare och  
    personal på olika äldreboenden 
•  Dokumentation: papper, dator, surfplatta 
•  Skriva träningsprogram 
•  Beställa hjälpmedel och träningsredskap 
•  Planera besök  och kontakta boenden 
•  Kontakt med omsorgstagare/närstående 
•  Samarbeta med arbetsterapeut,  
    sjuksköterska och sjukhus 

Problem 
•  Dokumentation tar allt mer tid och tar bort  
    kreativitet 
•  Svårt att hinna med alla som behöver hjälp 
•  En del omsorgstagare vet inte att de är  
    berättigade hjälpmedel 
•  Omsorgspersonalen tränar inte alltid rätt  
    med omsorgstagaren 

” Det skrivs för mycket – man kan inte dokumentera fram 

bra äldreomsorg!” 

 

”Jag har personer som kommer från eget boende och har 

rullator där. Sen flyttar man in på ett boende, lämnar 

tillbaka rullatorn man hade hemma till vårdcentralen och 

köper en rullator. Sen kommer jag tre veckor senare när 

jag får reda på att den här är ny, och skulle kunna 

förskrivit en som de hade fått låna. Där brister det ju en 

del, det har hänt mig flera gånger.” 

Kommunicerar ofta med 

Andra sjuk-
gymnaster 

Omsorgs-
tagare 

Leverantörer 

Närstående 

Arbets-
terapeut 

Verksamhets-
chef 

Hemtjänst-
personal 

Teknikvana 

Aldrig använt Använder dagligen 

Mål och motivation 
•  Utnyttja tiden så väl som möjligt 
•  Ge rätt person rätt hjälp 
•  Göra varje möte positivt 
•  Roligt när omsorgspersonalen engagerar sig 
 

” Det roligaste med mitt jobb är att träffa alla brukare och nöjda 

människor, när de säger tack för att du finns, du bryr dig så 

mycket och vad roligt att du kommer! Och personal som 

uppskattar när man får till de på nåt bra sätt, om man löst ett 

kämpigt problem.” 

Sjukvård 

Samordnare 



” 

Personaporträtt 

Eva arbetar sedan tio år som sjukgymnast (SG) på ett kommunalt rehabiliteringsföretag 
inom äldreomsorgen. Hennes tjänst på 85% är fördelad på sex äldreboenden i kommunen, 
där hon ansvarar för strax över 200 omsorgstagare. Eva börjar arbetsdagen på kontoret 
med att läsa igenom journaler och förbereda sig för att åka till ett hus. Varje ärende listas i 
mappen för respektive hus och Eva tar med sig de tre berörda mapparna. Idag samåker hon 
och en arbetsterapeut från samma kontor till tre hus en bit utanför stan. Tretton besök och 
några uppföljningar är inplanerade men det brukar alltid dyka upp fler ärenden på plats ― 
särskilt på ett av husen, där personalen sällan ringer i förväg och meddelar behov av besök. 
Vissa dagar kan sådana spontana ärenden få vänta till nästa gång hon kommer. Eva besöker 
husen en gång varje eller varannan vecka och på tre timmar får hon prioritera de mest 
akuta behoven. Som SG har Eva ingen uppsökande verksamhet; i hus med femtio boende 
finns det alltid några hon inte träffat om de dittills inte varit i behov av besök. 
        På grund av tidsbristen får många SG ofta arbeta konsultativt mot personal, så att de i 
sin tur kan göra rätt övningar med omsorgstagarna. På det första boendet träffar Eva 
verksamhetschefen, samordnaren och fem personal. De brukar ha fikastund när Eva 
kommer, för att hon ska få träffa så många som möjligt. Eva gör några uppföljningar, svarar 
på frågor och går sedan till sitt första besök tillsammans med omsorgstagarens 
kontaktperson, som blir instruerad hur de nya benövningarna ska göras. Det nya 
träningsprogrammet sätts in i  omsorgstagarens pärm. Hon hinner med två besök till innan 
hon måste vidare. På nästa ställe har det kommit en ny omsorgstagare från sjukhuset och 
han behöver ha en ny rullstol förskriven. Eva gör beställningen direkt från sin surfplatta. 
Hos en annan vårdtagare nyss hemkommen från sjukhuset behöver Eva ringa landstinget 
för att få en uppdatering, eftersom hon inte fått någon överrapportering. 
      Hos dagens sista omsorgstagare tar Eva kort på övningarna till nästa träningsprogram. 
Hon blir klar lite tidigare än kollegan som samkört, fastän två extra ärenden trillat in under 
eftermiddagen, och hon kan börja smått med dokumentationen i bilen. Mellan ärenden 
finns ingen möjlighet att dokumentera eftersom tiden måste användas till besök och 
konsultation, så Eva för snabba anteckningar på papper i respektive mapp, som hon sedan 
kan skriva rent på datorn eller plattan när möjlighet ges. Det kan ibland ta en vecka innan 
ett besök kommer in i omsorgstagarens journal. Nya rehabiliteringsplaner är bökigt att 
anlägga i plattan, men att uppdatera befintliga går bra. Dokumentation tar ungefär halva 
Evas arbetstid och hon kan uppleva mycket av den är onödigt rutinarbete som inte höjer 
vårdkvalitén, utan begränsar kreativiteten. Utöver att skriva i dokumentationssystemet, 
ska hon dessutom uppdatera förskrivningslistor hos omsorgstagarna, göra nya 
träningsprogram och ha kontakt med både personal och närstående. Det kan ibland kännas 
som om omsorgstagarna själva får minst tid. 
      Tillbaka på kontoret hinner Eva börja på ett träningsprogram och ringa några samtal 
innan det är dags att gå hem. En omsorgstagares närstående hade begärt att få kontakt med 
henne och en arbetsterapeut som hon delar en omsorgstagare med på ett privat boende 
hade bett att få diskutera nytt träningsprogram. Mot slutet av dagen har Eva haft ont i 
huvudet och halsen, så hon tar för säkerhets skull med sig surfplattan hem så att hon kan 
sköta dokumentationen hemifrån om hon skulle var sjuk dagen därpå.  
       

” Ren brukartid är väl halva tiden knappt och sen är det åktid, skriva 

journaler, kontakter och göra program. Det är mycket rutiner och inte 

bara journaldokumentation, man ska även dokumenter ute, brukarna har 

hjälpmedelsförteckningar man ska uppdatera och så.” 



C Processkartor
På följande sidor presenteras de processkartor som redogörs för i avsnitt 2.2
Verksamhetsprocesser inom äldreomsorg. Samtliga processkartor är skapade
av John Fristedt för Linköpings kommun (2009).



Serviceavtal 

Genomförandeprocess 



D Observationsanteckningar
Passet började med en kontroll av kvällens körschema, ett papper med
information om vilka omsorgstagare som skulle besökas och vilka uppgifter
som skulle utföras hos varje person. Tider och adressuppgifter fanns för varje
besök, liksom numret för rätt dörrnyckel i kontorets nyckelskåp och eventuella
varningar (exempelvis ”arg hund”). Schemat kontrolleras alltid i början av
passet för att kunna avgöra vilka journaler som var relevanta att läsa igenom
innan avfärd. Schemat tas sedan med i pappersform under hela passet, men
journalerna kan endast läsas på kontorets stationära datorer och detta ska
göras innan passets första besök. Det tar lite tid att logga in i systemet och
läsa, därför är det bra att vara på plats en stund innan passet börjar. Idealet
är att kunna hålla sig ständigt uppdaterad under passet, genom att återvända
till kontoret för att läsa i journalerna mellan alla besök, men det fungerar
inte i praktiken. Om det är något särskilt som behöver kommas ihåg, lägger
personalen det på minnet eller skriver det på schemat. I datorrummet stod
två stationära datorer samt en skrivare, så att scheman och annat kan skrivas
ut. Ibland träffas personalen vid datorerna och kan utbyta information eller
diskutera problem, antingen innan passet eller mellan två ärenden när det är
dags att byta nycklar på kontoret. Det är obligatoriskt att läsa journaler för
åtminstone omsorgstagarna på schemat, då något av vikt kan ha inträffat
sedan sist medarbetaren var hemma hos den enskilde. Det är även bra att
läsa journaler för andra omsorgstagare, för att vara förberedd om det skulle
behövas extra hjälp hos någon. I dokumentationssystemet finns en funktion
som möjliggör en översikt av nyheter, genom att visa alla dokument om
alla omsorgstagare mellan vissa tider. Denna kväll var inget särskilt nytt i
journalerna.

Med stöd av körschemat kunde medarbetaren välja ut de nycklar som
skulle behövas under natten. Under nattpass är inte lika många medarbe-
tare ute samtidigt och det går bra att ta många nycklar på samma gång.
Schemat är också lugnare, då gör det inte lika mycket om någon får vänta
lite på en nyckel. På dagtid kan det ibland bli stressigt om någon haft en
omsorgstagares nyckel för länge och detta påverkar nästa person som ska dit.
Nyckelproblem kan lösas på flera sätt: medarbetarna träffas och byter på
kontoret; medarbetaren med nyckeln kan ta över besöket som hen har nyckel
till; medarbetaren som väntar på nyckeln tar ett annat besök tills nyckeln
kommit tillbaka på kontoret eller medarbetarna träffas hos omsorgstaga-
ren. Annars hyste medarbetaren inte så mycket oro för att hantera nycklar.
Värre var det med körschemat, som absolut inte fick glömmas eller tappas
någonstans, då det innehöll känslig information om omsorgstagarna. Bland
medarbetarna finns alltid en viss oro att pappret ska komma bort och flera
skulle gärna se att informationen istället kunde kommas åt genom en mobil
enhet med inloggning. På det viset skulle det kännas säkrare att arbeta.

Under natten arbetar vanligen sex personer med varsin bil hela passet



från klockan 21 och avlöses vid morgonpassets början klockan 07. De som
har nattpass arbetar sällan eller aldrig dagpass och lär känna varandra väl
eftersom de är så få. Några av besöken är dubbelbemannade (ofta på grund
av tyngre lyft eller liknande) men de allra flesta görs individuellt. De flesta
insatser är också planerade att vara korta, mellan 5-20 minuter. Under pas-
set går det att kontakta de andra i personalen över telefon eller mötas på
kontoret. Klockan 01 möts personalen vanligen för en nattfika på kontoret
och då ges tillfälle att prata om saker som dittills inträffat och vad alla ska
göra under de återstående timmarna. Hemtjänstpersonalen får då tillfälle
att prata med personalen på boendet. Under fikastunden diskuterades olika
dokumentationssystem och metoder för tid- och insatssregistrering. Några
ur personalen uttryckte missnöje över den nuvarande tid- och insatsregi-
streringen som sker över omsorgstagarens telefon. De ansåg att metoden
tillhör det förflutna och två medarbetare upplevde att de gjorde intrång
hos omsorgstagaren genom att gå direkt till dennes telefon för att registrera
besökens starttid. Istället välkomnade de tekniska lösningar som inte krävde
omsorgstagarens inblandning, exempelvis registrering och dokumentation på
en mobil handenhet samt nyckelfria lås.

Första delen av passet gick lugnt. Det var inga problem att skriva ut
schema och hitta nycklar. Det första besöket låg nära kontoret och där
hjälptes en omsorgstagare med att komma iordning inför natten. De första
besöken handlar ofta om att hjälpa folk i säng och prata lite. Ibland kunde
pratstunden dra ut på tiden eller besöket på annat sätt fördröjas, men det
verkade som om omsorgstagarna hade förståelse för detta. Efter klockan 22
blir det allt vanligare med tillsynsbesök, men även besök för att hjälpa någon
att vända i sängen eller använda toaletten. Under kvällen ägde en handfull
sådana besök rum och personalen möttes upp hos omsorgstagaren i separata
bilar. Även sådana här tillfällen kan utnyttjas för att uppdatera varandra
om kvällens händelser.

Vid ett dubbelbemannat besök efter midnatt gick det av säkerhetsskäl
inte att parkera på det vanliga stället för att gå in till omsorgstagaren.
Omsorgstagaren bodde i ett lite oroligt område och en bit bort från byggnaden
hade det samlats en större grupp unga män. Situationen upplevdes som hotfull
och i sådana lägen är det praxis för hemtjänstpersonalen att välja en annan
väg och om möjligt färdas i bil ända fram till dörren. Varken personalen
eller bilarna har någon säkerhetsutrustning utöver mobiltelefoner. Personalen
upplever vanligen inte obehag under passen, men kan känna sig oskyddade
när något sådant händer.

Resten av besöken var fria från svårigheter. Under kvällen inkom två larm,
inget av dem var allvarligt. Larmen skickas per sms till larmtelefonen som bärs
med av personalen under hela passet. Medarbetaren måste svara på larmet
med ett sms inom 20 minuter, för att bekräfta att larmet uppmärksammas.
Ibland kommer svarsmeddelanden inte fram till larmcentralen, som då ringer
upp för att kontrollera att medarbetaren sett larmet. Detta händer emellertid



inte så ofta och medarbetaren uppgav att systemet fungerade bra. Larm
kommer in från en omsorgstagare som sällan eller aldrig larmar, förs det in
som en avvikande händelse i omsorgstagarens journal. Är det däremot så att
omsorgstagaren larmar regelbundet, behöver händelsen inte dokumenteras
om det inte hänt något särskilt.

Observationen avslutades en timma innan arbetspassets slut och med-
arbetaren fick berätta hur skiftet till morgonpasset vanligen går till. Innan
skiftet ska all eventuell dokumentation föras in i dokumentationssystemet.
Förut hölls ett dagligt morgonmöte där nattpersonalen kunde uppdatera
dagpersonalen om kvällens händelser, men numera åläggs det dagpersonalen
att själva läsa i dokumentationssystemet.

E Andra viktiga roller i vård- och omsorgskedjan
Äldrelots På senare år har tjänsten äldrelots blivit mer vanligt förekom-
mande i svenska kommuner eller samarbeten mellan kommuner och landsting.
Äldrelotsar finns till för att äldre invånare eller deras närstående ska ha
någonstans att vända sig för att få stöd och vägledning i äldrefrågor. Äldre-
lotsen är inte knuten till något företag, är inte heller politiskt beroende eller
beslutsfattande i enskilda ärenden. Alla äldrelotsar lyder under sekretesslagen
och det går bra att både ställa frågor och uttrycka åsikter utan att lämna
namn, men äldrelotsen kan också hjälpa till med att slussa vidare ärenden
till berörd/ansvarig. En kommun kan ha en eller flera äldrelotsar, i kom-
bination med eller istället för äldreombudsmän. I vissa kommuner ersätter
äldreombudsmannen äldrelotsen och ytterligare andra kommunar har varken
äldrelots eller äldreombudsman. Äldrelotsen (eller äldreombudsmannen) nås
ofta via epost eller telefon och är för många den första kontakten med äldre-
vården. Vanligt förekommande frågor är hur hemtjänst fungerar eller vilka
rättigheter äldre invånare har när det kommer till äldreomsorg.

Äldreombudsman Liksom äldrelotsen är äldreombudsmannen ett stöd för
vård- och omsorgstagare samt närstående. Äldreombudsmannens uppgifter
kan bland annat innefatta att informera invånare om äldrefrågor, ansvara för
uppsökande verksamhet inom kommunen, eller medvetandegöra kommunen
om viktiga frågor som rör de äldres välfärd och på så sätt företräda de äldre
och deras närstående. Till äldreombudsmannen går det alltså att komma
med frågor såväl som klagomål eller andra synpunkter och bli neutralt
bemött. I en del kommuner åläggs det äldreombudsmannen att sammanställa
årliga rapporter som bland annat tar upp de synpunkter som inkommit från
invånare.

Arbetsterapeut Arbetsterapeuter förskriver hjälpmedel och samverkar
med sjukgymnaster för att hjälpa omsorgstagare med rehabilitering eller



att hålla sig friska längre. Den arbetsterapeut som intervjuades för studien
fördelade sin arbetstid på en handfull äldreboenden med sammanlagt runt
200 omsorgstagare. Arbetsterapeuter har ingen uppsökande verksamhet,
utan gör besök efter behov som förmedlas av omsorgsutföraren, samt arbetar
konsultativt mot personal så att de förskrivna hjälpmedlen används korrekt
ute i verksamheten. Dokumentation och uppföljning är en annan stor del av
arbetsterapeutens arbete, vilket kan upplevas begränsande när det finns så
många omsorgstagare att hjälpa. Intervjudeltagaren har under våren 2014
varit del av en testpilot där en mindre grupp arbetsterapeuter fått använda
en surfplatta i sitt dagliga arbete, för att kunna dokumentera på plats hos
omsorgstagare istället för att vara hänvisad till kontorets stationära datorer.
Informanten uppgav att plattan är en fördel i vissa situationer, men saknar
programvara för att stödja vissa aktiviteter. Testpiloten är ännu inte över,
men det vore i framtida studier intressant att genomföra liknande piloter
med konkreta studiemotiv för denna grupp, eftersom de är i kontakt med
många av rollerna i omsorgsledet.

Övrig vård- och omsorgspersonal Viktiga roller som arbetar hos hem-
tjänstutförare alternativt äldreboenden, eller har tät kontakt med utförare
inom äldreomsorg är bland annat sjuksköterskor, biståndsbedömare samt
personal på sjukhus och vårdcentraler. Vanligen finns minst en sjuksköterska
anställd hos en hemtjänst eller på ett boende, med ansvar för de omsorgstaga-
re som är anslutna till utföraren. Biståndsbedömaren behandlar ärenden som
berör Socialtjänstlagen, exempelvis hur mycket hemtjänst en äldre person
har rätt till utifrån hens behov. Biståndsbedömaren har ofta tät kontakt med
utförare av äldreomsorg genom ett dokumentationssystem men också över
telefon eller mail. När en omsorgstagare varit inlagd på sjukhus och ska flytta
hem till ordinärt eller särskilt boende, sker en överrapportering till berörda
roller som tar över ansvar för exempelvis rehabilitering och medicinering.
Då kan olika roller från sjukhuset ha kontakt med både verksamhetschefen
på en hemtjänst och sjukgymnasten som har hand om omsorgstagaren. Av
intervjuerna i denna studie har framgått att denna överlämning vanligen
sker utan större missöden, men i framtida studier är det högst intressant
att lyfta blicken från enbart omsorgsutföraren och undersöka relationer till
andra delar av vård- och omsorgskedjan.
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