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Om hur handboken ska läsas

Studerande

Denna handbok hjälper de studerande att förstå att teknologi är en del av
tjänsterna inom äldreomsorgen, vilket gör dem bättre rustade att sörja för
arbetshälsan inom äldreomsorgen, att beakta etiska principer i arbetet och
att bedöma klienternas behov av teknologi.

Anställda eller andra yrkesutövare inom äldreomsorgen

Att bedöma boendemiljön och i samband med detta kartlägga de teknologiska alternativen är en viktig uppgift när man bedömer klienternas
funktionsförmåga och behov av service. Denna handbok klarlägger teknologins roll inom äldreomsorgen, vilket är viktigt bland annat för att de
anställda ska bevara sin arbetsförmåga och för att de etiska principerna ska
förverkligas.

Chefer eller beslutsfattare

Handboken underlättar beslutsfattandet genom att den ger information
om teknologins faktiska konsekvenser för klienterna, omsorgs- och vårdarbetet samt arbetsprocesserna. Dessutom innehåller handboken information om hur man i samband med beslutsfattandet kan bedöma konsekvenser. Vilka ändringar i arbetsprocesserna och arbetssättet måste göras innan
man tar i bruk teknologi? I beslutsorganen saknas kunskap om vilken
inverkan användning av teknologi har. Inkorrekta eller olämpliga beslut
leder till dyra lösningar, som till och med kan försämra kvaliteten på den
service som klienten får och överbelasta arbetstagaren när arbetsprocesserna förändras.

Klienter eller klienternas närstående

Utöver klienterna kan även klienternas anhöriga eller andra närstående
vara direkta eller indirekta användare av teknologi. Det är önskvärt att
även dessa personer har en viss kunskap om den teknologi som de äldre
använder och vilken inverkan den har. Dessutom deltar ofta anhöriga eller
andra närstående i anskaffningen av teknologi till klienten. Handboken
stödjer informationssökningen och beslutsfattandet.

1. INLEDNING

För vem?
Teknologins roll och användningen av teknologi inom äldreomsorgen är
på många sätt en grå zon, som inte har definierats och vars inverkan det
inte finns kunskap om. Denna handbok behandlar förnuftig användning
av teknologi inom äldreomsorgen. Målgruppen för handboken är i första
hand beslutsfattarna i kommunerna. Handboken kan också användas i organisationer inom den privata och den tredje sektorn när man överväger
att ta i bruk eller öka användningen av teknologi. Även de som arbetar
inom äldre- och handikappomsorgen kan använda handboken som informationskälla. De som studerar vård eller teknologi för välbefinnande
(direkt översättning av den finska termen hyvinvointiteknologia, termen
används inte i Sverige) har också nytta av handboken. Det har inte funnits
några läromedel som beskriver teknologins omfattande inverkan på omsorgs- och vårdarbetet. Till målgrupperna för handboken hör även närståendevårdarna och andra närstående samt klienter som använder teknologi. Det finns goda möjligheter till användning av teknologi även inom
handikappomsorgen och mentalvården. Även de sakkunniga inom dessa
områden kan ha nytta av handboken. Handbokens synvinkel är i huvudsak
vård och omsorg och inte så mycket enskilda klienters erfarenheter, men
även den mycket viktiga klientsynvinkeln behandlas.

Varför?
Man får ofta på olika håll höra om mindre lyckade fall av ibruktagande
och användning av teknologi inom äldreomsorgen och klientarbete. I
kommunerna diskuteras mycket användningen av teknologi, åtgärder som
anknyter till teknologi och hur åtgärderna har lyckats, men det görs inte
särskilt analytiskt. På marknaden finns ett stort utbud av tekniska anordningar, men man har inte reserverat tillräckligt med resurser för att ta i
bruk dem. Målen för ibruktagandet av teknologi är ofta otydliga. Om det
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finns ett tydligt mål för användningen, når man nödvändigtvis inte målet.
En delorsak till att målen inte nås är ofta att förhandsplaneringen har varit
knapp. I många fall finns det bland annat klara brister i introduktionen av
arbetstagarna. Enligt studier har införandet av teknologi försämrat arbetshälsan på många arbetsplatser. Att denna handbok behövs framgår tydligt
av intervjuer med anställda inom äldreomsorgen:
”Besluten fattas så långt borta från oss att vi inte har några möjligheter att
påverka dem. Om någon i något skede skulle ha frågat oss, hade vi kunnat
berätta att det inte går att använda trygghetstelefonen här, då våra klienter
redan är svårt dementa. Beslutsfattarna har inte det minsta hum om vad
vårt arbete går ut på.”
(Närvårdare, boendeserviceenhet, kommunal organisation)
”Nog har det varit tal om att vi ska få en övervakningskamera. Någon har
nånstans kommit på att en sådan skulle behövas. Någon annan har upptäckt
att med den kan man ju övervaka alla gummor i hela kvarteret. Snart är
det slut på diskussionerna om att vi ska få en till nattarbetare. Vi har ju
den där kameran! Men nu är det tyvärr så att kameran inte hjälper nån
på toaletten eller lyfter upp nån från golvet. Vi får hoppas att gummorna
härefter bara faller i gången, för kameran övervakar ju bara gången.”
(Närvårdare, demensenhet, kommunal organisation)
Arbetstagarna har för närvarande knappt några möjligheter alls att påverka teknologibesluten, eftersom de i allmänhet inte vet vilka produkter
som finns på marknaden och till vad de kan användas. Samma problem
har kommunernas beslutsfattare och cheferna på arbetsplatserna. Man har
stora förväntningar på teknologin som en del av tjänsterna för de äldre,
men ofta uppfylls förväntningarna inte.
Å andra sidan kan man också hitta goda exempel i undersökningsmaterialen, och om man informerar om dessa kan det leda till goda teknologibeslut där man än så länge bara planerar att börja använda teknologi.
Handboken fokuserar inte på teknologins negativa konsekvenser, utan
också goda erfarenheter förs mångsidigt fram.
Målet med handboken är att tydligt och koncist redogöra för teknologins
konsekvenser för tjänsterna till äldre och personer med funktionsnedsättning, för arbetshälsan samt för klienternas upplevelser av tjänsterna och

Inledning
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deras kvalitet. Med handboken vill vi föra fram att teknologi alltid är en
del av en helhet, och teknologibeslut bör inte fattas utan att man ser till
helheten. Målet med handboken är också att ge redskap för förhandsbedömning av teknologins konsekvenser och att den ska ge möjlighet till en
överblick över helheten (Bedömning av konsekvenser för människan, förkortas IVA på finska). Dessutom behandlas användarorienterad planering,
som har visat sig vara viktig för att man ska nå målen för teknologin.
När det gäller erbjudandet av tjänster är inriktningen den att man minskar
institutionsboendet och i allt högre grad erbjuder tjänsterna i hemmen.
Detta innebär att mera teknologi kommer att användas i de äldres hem.
Klienternas närstående är direkta eller indirekta användare av teknologin,
men dessa ges sällan någon introduktion. De saknar ofta den kunskap som
krävs för en förnuftig användning av teknologi. Dessutom har de eller
klienterna sällan den kunskap som behövs för att kunna bedöma om en
teknisk anordning är lämplig för de egna behoven.
Denna handbok baserar sig på forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade på tjänster för äldre. Bland de mest omfattande projekten kan nämnas
följande: Asiakaspalvelutyö ja geronteknologia (2005–2007), som gällde
klientservicearbete och geronteknologi och finansierades av Programmet
för utveckling av arbetslivet (Tykes), produktivitetsprojektet Vanhusten
hyvä kotona asuminen (2005–2007), som fokuserade på de äldres boende i
hemmet och finansierades av Regionförvaltningen för Lahtis stadsregion
samt pilotprojektet Älykoti (2007–2008), som anknöt till det ovan nämnda
produktivitetsprojektet och finansierades av samkommunen för socialoch hälsovården i Päijänne-Tavastland. Det forskningsmaterial som finns i
bakgrunden har samlats in i kommunala, privata och tredje sektorns enheter som producerar tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. En del av organisationerna har varit hemserviceorganisationer och
en del boendeserviceenheter. I slutet av handboken finns en förteckning
över källorna samt annan litteratur.

Handboken ger stöd vid beslut om teknologi och i omsorgsarbetet
och hjälper till att bättre beakta etiska frågor i äldreomsorgen och
förbättra kvaliteten på omsorgen.
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2. TEKNOLOGI INOM ÄLDREOMSORGEN

Teknologi är i allmänhet en del av en omfattande, komplicerad
helhet. När man diskuterar teknologi eller skaffar tekniska
anordningar bör man beakta teknologins systemnatur. När en del
av äldreomsorgssystemet förändras påverkar det även de andra
delarna indirekt eller direkt. Förenlighet, hanterbarhet, helhet –
dessa är centrala begrepp när det gäller beslut om teknologi och
inköp av tekniska anordningar.

Genom att utnyttja olika teknologiska lösningar kan man bidra till att
människor har ett självständigt och tryggt liv, trots att deras funktionsförmåga har blivit sämre. Det övergripande målet för teknologianvändningen
inom äldreomsorgen är att främja klienternas välbefinnande. Ett delmål
kan exempelvis vara att arbetsprocesserna i vårdarbetet löper smidigare.
En del av de uppgifter som människor utför ersätts med teknologi, varvid
den behövliga arbetstiden minskar eller så blir arbetet fysiskt lättare. Teknologianvändaren kan vara en klient, en närstående till klienten och/eller
en arbetstagare. De indirekta användarna kan vara flera. Detta bör beaktas
också när man sätter upp mål: vad är till exempel målet med en viss teknologisk lösning i en viss klients livssituation?
På marknaden finns en stor mängd olika apparater och program som kan
vara till nytta i omsorgen och vården och tjäna värderingarna inom dem.
En del av produkterna och apparaterna har konstruerats uttryckligen för
att stödja boendet i eget hem, medan däremot en del har konstruerats i
samband med att teknologin har utvecklats och har senare börjat användas inom omsorg och vård. I denna handbok behandlas de teknologiska
lösningar som man fick erfarenhet av i de olika forsknings- och utveck-
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lingsprojekten. Teknologin beskrivs bland annat via trygghetstelefoner
och trygghetsarmband, övervakningskameror samt elektroniska klient
datasystem.
Den teknologi som används inom äldreomsorgen kan indelas till exempel
genom att granska teknologins roll i omsorgen och vården eller målen
med teknologin. Teknologins roll inom omsorgen och vården kan vara
att

• förebygga problem
• betona och utnyttja styrkor
• kompensera förmågor som håller på att bli sämre
• stödja omsorgsarbetet
Målen med teknologin anses vara följande: att upprätthålla hälsan, trygga
oberoendet, säkerställa individualiteten, bevara bekvämligheten och känslan av att ha kontroll över sitt liv, bevara deltagandet och delaktigheten,
främja en stimulerande miljö och möjligheter att röra sig. Stöd för ett
självständigt liv behövs i följande situationer:

• i de dagliga aktiviteterna hemma och i näromgivningen
• vid kontakt och umgänge med släktingar och vänner
• när de äldre rör sig utanför hemmet
• när de ska utnyttja tjänster (exempelvis hälsotjänster, affärer och
banker)
• vid samhällelig påverkan

Det finns rikligt med teknologi som kan användas inom äldreomsorgen.
Man har försökt dela in teknologin med olika begrepp, så att det ska vara
lättare att förstå dess omfattning och sätta upp mål för användningen. Med
teknologi för välbefinnande avses utnyttjande av modern teknologi för att
bevara och främja människans funktionsförmåga och hälsa. Redskapen är
bland annat datatekniska tillämpningar och hjälpmedelsteknologi. Inom
teknologin för välbefinnande är i sin tur hälso- och geronteknologi cent
rala delområden. Geronteknologi handlar om teknologi som har utvecklats med tanke på de äldre. Det är denna teknologi som behandlas i denna
handbok. Det finns många olika sätt att indela geronteknologin på; ett sätt
är att indela den i passiv och aktiv teknologi. Dessa i sin tur indelas i ”in-
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house”- och ”out-house”-teknologi, det vill säga teknologi som används
inomhus respektive utomhus.
Exempel:

• Passiv inomhusteknologi: spisvakt, kranvakt, passagekontroll
• Aktiv inomhusteknologi: rörelsedetektor, trygghetsarmband, robotar
• Passiv utomhusteknologi: lokaliseringsanordningar, smarta kläder
• Aktiv utomhusteknologi: vägledande arkitektur, smartrollator

I denna handbok används begreppet teknologi på en allmän nivå.
Teknologi omfattar i detta sammanhang allt från olika apparater
till tillämpningar som stödjer de äldres välbefinnande och ger dem
möjlighet till ett självständigt liv. Till dessa hör till exempel

• trygghetstelefoner och trygghetsarmband med tillhörande
system

• trygghets- och övervakningskameror
• elektroniska klientdatasystem
• olika passerlarm
• sensorer och integrerad teknologi i bostäder
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3. OM MÅLEN FÖR ANVÄNDNING AV TEKNOLOGI

Målet bör alltid vara att öka välbefinnandet!
Planeringen av teknologianvändningen bör utgå från klienternas eller användarnas behov. Ofta kan det snarare vara frågan om planering av boendet
än om planering av ibruktagande av teknologi. Kommunernas strategier
för äldreomsorgen visar att det saknas planer och mål. Ofta sägs endast att
”användningen av teknologi ska ökas”.
Varför ska användningen av teknologi ökas? Vem drar nytta av det och
hur? Hur passar teknologi in i den äldres liv eller i omsorgs- och vårdarbetet som helhet? Om målen för ibruktagande av teknologi inte är klara, kan
det leda till felinvesteringar, som innebär ekonomiska förluster men även
gör att man ställs inför allt svårare etiska frågor. Med teknologi kan man
inte svara på till exempel behov av strukturella förändringar av tjänsterna.
En förnuftig planering inleds alltid med att teknologibehovet kartläggs
och målet sätts upp. Att teknologi finns och är tillgänglig och att man vill
pröva det till exempel för att visa att kommunen eller verksamhetsområdet har en positiv inställning till teknologi är inte ett tillräckligt motiv för
anskaffning av teknologi. Teknologi bör tas i bruk efter noggrant övervägande, och planen bör omfatta även de tjänster som erbjuds klienten och
som krävs för att det ska vara möjligt att använda teknologi eller som på
något sätt anknyter till den. Som exempel kan nämnas trygghetstelefonerna: utöver att man skaffar telefonerna krävs det också bland annat att
man bestämmer hur larmen ska styras under de olika tiderna på dygnet, att
man behärskar servicenätverket och att de olika parterna får instruktioner
om systemet.
Hur verkningsfull verksamheten är försöker man ofta ta reda på genom
att bedöma om målen har nåtts. Då kan man jämföra exempelvis de konkreta arbetsinsatser, det vill säga tjänster, eller andra produkter som följer
av verksamheten med de effekter eller resultat som de har lett till. Det är

14

Helhetssyn vid användning av teknologi inom äldreomsorgen

också viktigt att bedöma om de uppnådda effekterna överensstämmer med
målet, det vill säga om de är önskade. Problemet med att granska verkningsfullheten är att den ofta visar sig först efter en längre tid, och därför
är det lätt hänt att man inte observerar den. Det är särskilt problematiskt
att mäta effekterna och verkningsfullheten av förebyggande arbete. Vid
förebyggande arbete kan det ta lång tid innan man ser effekterna och man
kan inte ens på förhand veta när de kommer att synas. I fråga om användning av teknologi är den förebyggande synvinkeln och frågan om verkningsfullheten mycket viktiga.

Teknologi kräver för det mesta ett större system som stöd
Det första steget mot ett teknologibeslut innefattar att man inser att det
för det mesta behövs ett fungerande system kring teknologin för att denna
ska kunna vara till nytta för arbetstagaren och klienten. Varje komponent
i systemet bör planeras omsorgsfullt och tålmodigt. De bästa besluten erhålls när arbetstagarna får delta i beslutsfattandet. Endast teknologi som
är på rätt plats i rätt tid ökar tjänsternas verkningsfullhet och effektivitet
samt arbetshälsan och säkerställer att klienterna får kvalitetsmässigt goda
tjänster. En felaktig teknologi, för lite teknologi (exempelvis om en viktig
komponent i ett system saknas) eller för mycket teknologi däremot stör
arbetsprocesserna och kan lätt leda till utmattning och sämre arbetsmotivation. Teknologin och människorna bildar ett system, som när det fungerar kan vara till stor hjälp i omsorgs- och vårdarbetet och i den äldres
vardag. Detta upplever klienterna som att kvaliteten på tjänsten är bättre.
Teknologin som en del av tjänsterna för äldre har anknytning till många
delområden av omsorgs- och vårdarbetet: värderingarna, det tekniska utförandet av arbetet, arbetstagarnas kunnande, ledandet, tjänsternas kvalitet och så vidare. Användning av teknologi kan leda till stora förändringar
av vårdarbetet, vilket innebär att arbetstagarna får lära sig ett nytt sätt att
arbeta. Ibruktagande av teknologi är en utmaning för ledandet. Cheferna
ska kunna ge personalen stöd i förändringssituationen. De har också ansvar för att det finns tillräckligt med tid och ekonomiska resurser. Stödet från arbetskamraterna inverkar på i hur hög grad arbetstagaren vågar
pröva ny teknologi och klarar av sina känslor i samband med eventuella
misslyckanden. När teknologi börjar användas finns det också behov av att
se över arbetsarrangemangen och beakta risken för utmattning.

Om målen för användning av teknologi
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Exempelfall:
I en hemserviceorganisation tog man i bruk ett elektroniskt
klientdatasystem för att spara in på de anställdas tid och för att
de skulle hinna med fler arbetsuppgifter under arbetsdagen.
Systemet ansågs vara utmärkt och man förväntade sig att det
skulle underlätta registreringen av uppgifter om klienterna. Ett
av målen var att spara pengar, men registreringen av uppgifterna
höll på att bli ett problem. De anställda hade tillgång till endast en
dator, och det tog cirka femton minuter i slutet av arbetsdagen för
en person att skriva ner uppgifterna om klienterna. Det var inte
möjligt att göra detta tidigare under arbetsdagen. Antalet anställda
var sexton. I slutet av arbetsdagen bildades en kö om fyra - sju
personer vid datorn. För den som stod sist i tur blev det en hel
del övertidsarbete på grund av väntandet. Uppfylldes i detta fall de
mål som hade satts upp för användningen av teknologin?

Kvalitet och etiska frågor
Teknologibeslut motiveras och bereds ofta ur ett mycket ensidigt perspektiv: målet är att spara pengar. Teknologi kan innebära ekonomiska besparingar, om den fungerar smidigt och passar in i arbetsprocessen. Ibruktagande av teknologi är också förenad med en mängd etiska frågor, som
det är bäst att diskutera noggrant innan man börjar använda teknologi.
Förmåga eller oförmåga i fråga om användning av teknologi ger en fingervisning om vilka värderingar man har inom äldreomsorgen. I teknologianvändningen inom vårdarbetet är gränslinjerna utmanande; det finns
en fara för att säkerhet blir ensamhet eller teknologin en risk och inte en
faktor som gynnar den äldre.
Att observera när man börjar använda teknologi:
”Jag anser att tjänsternas kvalitet försämras tillfälligt när det här systemet
kommer (elektroniskt klientdatasystem). Det tar tid att lära sig systemet.
Sedan när man har lärt sig att använda det och det är i användning är
situationen en helt annan, kvaliteten kanske blir bättre, tjänsterna blir

16

Helhetssyn vid användning av teknologi inom äldreomsorgen
bättre. Men när systemet tas i bruk är allt en enda röra och arbetet måste
organiseras på nytt. Om vi tar en 85-årig klient som exempel: är det rätt
och riktigt att klientens vård inte är som den ska vara kanske till och med
ett halvt år. Man kan ju anta att han eller hon inte har så värst lång levnadstid kvar. Är det rätt att klienterna blir lidande av att vi lär oss något
nytt? Medan vi håller på med de här tekniska grejorna eller är på nån
utbildning, borde det finnas vikarier som ser till att kvaliteten är på den
nivå som vi vill ha den. Därför skulle det vara viktigt att mycket noggrant
planera hur man ska gå till väga när man börjar använda teknik.”
(Förman, kommunal äldreomsorg)

Dataskyddet är en viktig etisk fråga bland annat vid användning av olika
elektroniska klientdatasystem samt e-post och Internet. Samtidigt som
man tar i bruk elektroniska kommunikationsmedier bör man utarbeta en
dataskyddsplan, som man diskuterar ingående med personalen. Planen ska
innehålla de viktigaste frågorna rörande dataskyddet, som hur lösenord
ska administreras och användas, samt frågorna kring skyddet för personuppgifterna. Det finns skäl att tänka på att det är de anställda i organisationerna som utgör den största dataskyddsrisken. Mänskliga fel och problem
på grund av okunskap kan i alla fall undvikas genom en god introduktion.

Om målen för teknologianvändningen

• målen tydliga och lätta att förstå
• kvalitet och etiska frågor har beaktats
• gäller det en enskild apparat eller ett stort system?

4. PLANERING OCH BESLUTSFATTANDE

• Planeringen borde utgå från klientens eller användarens behov
• I många fall är det frågan om en större sak: planering av
boendet

• Teknologin får inte vara en separat ö som inte ingår i den
övergripande planeringen

• Om planeringen är bristfällig kan det leda till dyra och etiskt
betänkliga felinvesteringar

• Mål + teknologi + tjänster + uppföljning
• Verkningsfullhet: måluppfyllelse
• I allmänhet blir verkningsfullheten synlig först efter en
längre tid

• Det är särskilt besvärligt att granska effekterna och
verkningsfullheten i fråga om förebyggande arbete

Användning av teknologi har många slags effekter på servicesystemen och
beslutsfattarna – vilket även behovet av denna handbok är ett tecken på.
De som arbetar i ett servicesystem och/eller beslutsfattarna behöver följande när det gäller teknologianvändning:

• nytt kunnande och ny kunskap (exempelvis att kunna ge råd om
och handleda i användning av teknologi samt att kunna bedöma
konsekvenserna)

• färdigheter i att använda nätverk (servicesystemen kan vara nätverk, i
vilka offentliga, privata och tredje sektorns aktörer ingår)
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• färdigheter i processledning (exempelvis processerna för anskaffning,
ibruktagande, introduktion och uppföljning)

• färdigheter i att hantera förändringar (det behövs exempelvis

gemensamma spelregler på arbetsplatsen vad gäller användningen av
teknologi)

• färdigheter i att hantera information och kunskap (uppgifterna om

klienterna och annan information ökar; vem hanterar dem; hur;
var och när; hur förändras hela arbetsplatsens eller servicesystemets
”informationsklimat”?)

• färdigheter i upphandling (när det gäller kommunens köpta tjänster
ska man behärska förfarandet vid anbudsbegäran och jämförelse av
anbud, så att bland annat introduktionen beaktas i tillräcklig
omfattning)

Med tanke på servicesystemet och beslutsfattarna är de ovan nämnda frågorna centrala. Om man inte behärskar dem kan anskaffning av teknologi
leda till att man går miste om många slags resurser och att den eventuella
nyttan inte realiseras.
Den viktigaste förutsättningen för att ibruktagande av teknologi ska lyckas
är att det finns en bra plan. Det svåra, särskilt i kommunerna, är att beslutsfattandet är så splittrat och att ingen i allmänhet har någon helhetsuppfattning om var teknologin ska användas och varför. Därför är det viktigt
att de olika aktörerna för en dialog redan under planeringsfasen. Dialogen
kan främjas exempelvis med hjälp av en enkel konsekvensbedömning. Planens konsekvenser för olika saker och människor kan diskuteras över en
kopp kaffe eller så kan man kalla de olika parterna till ett möte. För att få
igång diskussionen kan man till exempel använda den vägledande tabellen nedan (tabell 1). Det är viktigt att skriva ner konsekvenserna, annars
glömmer man lätt bort dem efter diskussionen. Samtalsparterna kan vara
exempelvis arbetstagarna och förmännen samt anställda på motsvarande
nivå i andra enheter, där arbetet påverkas av vilken teknologi som väljs.
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Tabell 1. Exempel på en tabell som kan användas för bedömning av konsekvenser
av beslut och planer.
Vem berörs
(person/grupp)?

Vad berörs (fråga/tema)?
Arbetstagarnas
välbefinnande

Ledandet

Arbetsprocesserna

Något annat,
vad?...

Arbetstagaren själv
Arbetskamraterna
Förmännen
Klienten
Någon annan, vem?

Med hjälp av tabellen är det lättare att se att konsekvenserna kan vara av
många olika slag och finnas på många olika nivåer och i många olika förhållanden. Tabellen är viktig också för att den visar att frågorna behöver
granskas inte bara ur den egna synvinkeln.
Tabell 1 hänför sig till en metod för bedömning av konsekvenser för människan (på finska kallad ”Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi” och
förkortas IVA). Denna metod är ett tydligt och informellt sätt att bedöma
konsekvenser, och flera olika synvinklar kommer väl fram i metoden. Bedömningsmetoden består av sex faser:

• Man identifierar vad som ska bedömas.
• Nuläget kartläggs och man tar reda på vilka mål de olika parterna har.
• Man tar fram lösningsalternativ.
• Alternativen bedöms på förhand.
• Man fattar beslut och genomför dem.
• Resultaten följs upp.
Vid en medvetet utförd bedömning av konsekvenserna görs en omfattande
och mångsidig granskning av arbetssätten ur en utomståendes synvinkel.
Arbetstagarna lär sig kanske att se på sin grundläggande uppgift på ett nytt
sätt, vilket underlättar när de ska inverka på hur det egna arbetet utförs.
Arbetet blir mer planmässigt. Målet är att eventuella lösryckta delar, som
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arbetet tycks bestå av, ska bli helheter som man kan behärska. Att personalens synvinkel kommer fram vid konsekvensbedömningen är viktigt när
man utvecklar och omstrukturerar verksamheten och arbetssätten.
Teknologins konsekvenser visar sig på många nivåer och i många olika
former. De är ofta indirekta, och då är det svårt att ingripa. Det kan till
exempel komma fram att det finns konflikter på en arbetsplats, och dessa
kan visa sig bero på att alla inte har tillgång till e-post och därmed inte behandlas jämlikt i fråga om informationsförmedling. Människor upplever
användningen av teknologi på olika sätt. Klienterna är de som sist och ofta
via många mellanhänder påverkas av konsekvenserna av teknologianvändning i vårdarbetet. Om arbetstagarnas arbetsförmåga är försämrad kan det
leda till en sämre kvalitet på servicen till klienterna. Teknologianvändningens konsekvenser på en arbetsplats är kedjor av orsak och verkan, och
det är ofta svårt att se var de börjar och var de slutar.
I kommunernas strategier för äldreomsorgen konstateras allt som oftast
att man i framtiden kommer att använda mera teknologi i tjänsterna för de
äldre. Vad är teknologi och hur kommer den att utnyttjas? På dessa frågor
ger strategierna inget svar – för att inte tala om att man skulle bedöma hur
personalens arbete och tjänsterna kommer att förändras. Olika tekniska
anordningar har mycket olika typer av konsekvenser (exempelvis övervakningskameror eller dörrvakter). Tjänsterna för de äldre blir nödvändigtvis
inte flexiblare tack vare teknologi. Klientdatasystem som inte är kompatibla och problem med att komma in i systemet leder till överlappning
och ineffektivitet. Anskaffning av enskilda tekniska anordningar som inte
passar ihop med andra anordningar skapar problem på arbetsplatserna
och inom serviceproduktionen. Ett nätverk bildat av offentliga, privata
och tredje sektorn kan producera tjänster för de äldre, men det finns inga
enhetliga system. Teknologitjänsterna kanske skaffas som köpta tjänster,
vilket är förenat med egna problem.
Trygghetstelefonerna är ett typexempel på teknologibaserade tjänster som
man inte specificerar närmare i strategierna för äldreomsorgen, fastän de
kan ha stor inverkan på klienterna och arbetsarrangemangen för personalen. I strategierna betonas ofta frågor som gäller byggande, exempelvis
behovet av serviceboende. Om trygghetstelefonerna nämns som en faktor
som möjliggör boende i hemmet, behandlas inte deras funktionsduglighet
eller behovet av att utveckla servicesystemet – inte i strategierna och inte
någon annanstans heller. Strategierna bör konkretiseras exempelvis i form
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av verksamhetsplaner för teknologianvändningen. Det finns inga universella teknologiska lösningar, utan systemen måste byggas upp så att de
passar för enheten eller tjänsten i fråga – utifrån klienternas behov.

Att beakta när beslut fattas
• Konsekvensbedömningen tillräckligt omfattande och
täckande

• Vilken roll har teknologin i den långsiktiga planeringen?
• Tydliga och realistiska mål, som baserar sig på den
grundläggande uppgiften inom omsorg och vård

• Hållbara lösningar

22

Helhetssyn vid användning av teknologi inom äldreomsorgen

5. KONSEKVENSERNA AV TEKNOLOGIANVÄNDNING INOM
ÄLDREOMSORGEN

5.1 Allmänt
Vid behandlingen av teknologins konsekvenser i de följande kapitlen fokuseras på planeringen och hanteringen av helheten samt beslutsfattandet,
liksom även på arbetstagarna, arbetsplatserna, arbetsprocesserna och klienterna.
Teknologi som en del av äldreomsorgen är i hög grad en etisk fråga.
Dessutom leder teknologi till förändringar i arbetssätten, i arbetstagarnas uppfattning om klienterna och arbetet samt i arbetstagarnas syn på
sin yrkeskunnighet. Teknologi kan leda till rädsla, ångest och önskan om
att få sluta arbeta, exempelvis gå i förtidspension. Å andra sidan kan den
öka arbetsmotivationen och sporra till att utveckla det egna arbetet och
arbetsenheten.
Användningen av teknologi i äldreomsorgen har dessutom anknytning till
det servicesystem som finns utanför arbetsplatsen och därmed till verksamheten i kommunernas olika enheter och i ett vidare perspektiv till det
regionala och riksomfattande samarbetet. Utmaningarna för servicesystemet gäller särskilt informationsförmedling och nätverkssamarbete. Utmaningarnas praktiska betydelse beror i hög grad på vilken typ av system
(exempelvis ett trygghetstelefonsystem) det är frågan om: kommunens eller arbetsenhetens eget system, ett regionalt system eller ett system som
anskaffats som en köpt tjänst.
När det gäller trygghetstelefonerna gäller det till exempel att kunna följa
med klientens helhetssituation – om inte detta görs ges kanske trygghetstelefonen till en person som den inte alls är lämplig för eller vars hälsotillstånd har förändrats. Det finns även andra utvecklingsbehov vad gäller
teknologikompetensen i anknytning till servicesystemet. Bland annat är det
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nödvändigt att arbetstagarna introduceras i arbetssätten i nätverket, att klientfeedback analyseras systematiskt och att kvaliteten på informationen förbättras. Även vad gäller myndigheternas verksamhet finns det egna behov
av teknologikompetens: teknologianvändningen och utvecklingsmöjligheterna i fråga om de tjänster som kommunerna köper styrs i hög grad av besluten i kommunerna, men myndigheterna informerar nödvändigtvis inte
de organisationer som erbjuder tjänsterna om vilka kriterier som gäller.
Man kan inte nog poängtera vikten av att användarna ges utbildning när
teknologi tas i bruk och även senare. Det viktigaste sättet att minska rädsla
och negativa effekter är att i tid ge tillräckligt med utbildning. Man slipper
många problem om arbetstagarna ges tid att sätta sig in i den nya teknologin och möjlighet att ställa frågor, som de också får förståeliga svar på.
Traditionellt har de anställda i samband med att ny teknologi tagits i bruk
fått en kort utbildning av en representant för apparat- eller systemtillverkaren. Denna utbildning är inte tillräcklig för att tillfredsställa behoven,
och på de nivåer som i hierarkin står över arbetsenheterna förstår man i
allmänhet inte betydelsen av utbildning – även kontinuerlig utbildning (se
också figur 1). I arbetsenheterna kan erfarenheten av den korta introduktionsutbildningen vara att ”där kikade vi över axeln när han förklarade på
datorn, och ingenting fastnade i minnet”.

Konsekvenser:
arbetsprocesserna förändras,
arbetet omorganiseras

Strategi: riktlinjer för
verksamheten

Utveckling: utbildning,
introduktion

Figur 1. Sambanden mellan strategi, konsekvenser och utveckling.
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5.2 Klient- och användarorientering
Behovet av teknologi utgår från klienten eller användaren. Det kan också
vara en annan än den äldre som använder teknologi. Hur ska man sammanjämka dessa synvinklar vid beslutsfattandet? Klient- och användarorienterad planering av tjänster och produkter hjälper till att föra fram en
synvinkel som ofta lämnas obeaktad.

Det finns olika sätt att vid planering utgå från användarnas behov.
I det följande ges några exempel på dessa. Ett exempel är Innovationsarenan, som genomfördes på sex orter hösten 2008 (www.stok.fi).
I de möten som ordnades i samband med denna deltog planerare,
beslutsfattare och de som använder tjänster och produkter. Målet vara
att så många synvinklar som möjligt ska beaktas vid beslutsfattande
och produktplanering. Målet var också att ta fram nya innovationer,
såsom nya sätt att producera tjänster eller konkreta produkter.
Samarbete med läroinrättningar är likaså en möjlighet. I Ylivieska i
Mellersta Österbottens yrkeshögskola har äldre personer hjälpt de
studerande vid planering av träprodukter som underlättar boendet i
hemmet. Slutresultatet av projektet var konkreta, färdiga produkter
samt olika planer (bland annat en hinderfri bastu).
I Lahtis prövades ett ”virtuellt innovationsforum” i vilket äldre och
även andra fick komma med idéer om boendetjänster och andra
tjänster i anknytning till boende. Det gällde utvecklingen av tjänstekonceptet för en bostadsstiftelse som erbjuder boende och andra
bastjänster för äldre. Man hade inlett planeringen av en tillbyggnad
och utvecklingen av verksamhetskonceptet för servicecentret. En
grupp av enbart sakkunniga hade bildats för planeringsarbetet. Den
ledande tanken för grupparbetet var att servicekonceptet skulle utgå
från användarnas behov, men man hade inte tänkt igenom hur detta
skulle genomföras i praktiken. Utvecklingstraditionen hade varit
expertdriven och man hade utgått från att kunderna inte kunde bidra
med något väsentligt. Nu ställde man de nuvarande och kommande
serviceanvändarna, de äldre, i fokus i den inledande planeringsfasen.
För att kunna utveckla konceptet ville man samla in idéer genom
att kartlägga serviceanvändarnas behov och önskemål, även sådana
behov som de eventuellt inte var medvetna om att de hade.
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När det gäller utveckling och omorganisering av tjänsterna för välbefinnande talar man nuförtiden ofta om klient- och användarorientering. Det
är emellertid inte särskilt klart vad man menar med detta. Det är tyvärr
ofta så att i konkreta processer där tjänster utvecklas står klienten eller
användaren med sina behov och önskemål i bakgrunden, det vill säga de
som utvecklar tjänsterna har ingen direkt kontakt med dem. Användarna
kan bäst beaktas om de får delta konkret i utvecklingsprocessen. Då är
deras uppgift inte enbart att vara passiva informatörer exempelvis i officiella enkäter, utan partner vid förnyandet av tjänsterna i lämpliga faser
av utvecklingsprocessen. Partnerskap med personalen – de direkta eller
indirekta användarna av teknologi – är lika viktigt.
För att användningen av teknologi ska vara resultatrik och verkningsfull är
det av avgörande betydelse att man skräddarsyr teknologitjänsterna utifrån
de äldres behov och önskemål. Man kan närma sig de verksamhetsprocesser som anknyter till teknologianvändningen med hjälp av begreppen
resursnästen, spillrör och mellanlager. Resursnästen är aktiviteter i vilka det
behövs ganska lite resurser men som kan vara till stor nytta. I en pilotstudie som gällde smarta hem och som gjordes i Lahtis observerades följande
resursnästen i hjälpmedelstjänsterna:

• information och höjning av medvetenheten hos alla berörda parter
samt diskussioner om arbetsuppgifterna

• grundlig granskning av begränsningarna gällande överlämnandet av
hjälpmedel och utveckling av tillgången på dem

• satsningar på utbildning och framtagande av introduktionssystem
• satsningar på förhandsbedömning av konsekvenserna på olika nivåer
och hos olika parter

• ombesörjande av uppföljning
• utveckling av kartläggningsbesöken inom hemvården när det gäller
teknologifrågor

Begränsningarna gällande överlämnande av hjälpmedel betyder att man
av ekonomiska skäl inför begränsningar i fråga om vem som ges hjälpmedel. Kostnaderna för hjälpmedlen är relativt låga jämfört med kommu-
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nens hela ekonomi; att inte ge ett hjälpmedel kan leda till mycket högre
kostnader. Därför borde man vara mycket noggrann när man överväger
begränsningar.
Spillrören stjäl tid och resurser, och resultaten är svaga. Följande spillrör
hittades:

• användning av olämplig teknologi
• användning av teknologi utan utbildning, konsekvensbedömning och
uppföljning

• en blind tro på teknologi eller tvärtom rädsla för teknologi
• ibruktagande av teknologi som är under utveckling i annan
verksamhet än i pilotverksamhet

Mellanlager är de luckor och ineffektiviteter i verksamheten som uppkommer på grund av att ansvarsfrågorna är oklara eller på grund av att
informationen inte når fram:

• någon måste stanna kvar på sjukhuset för att det inte är möjligt

att bo hemma (det saknas hjälpmedel eller så behövs ombyggnad av
hemmet)

• oklarheter eller brister i fråga om vem som är processägare
Det är viktigt att se ”ett gott boende hemma för äldre” som en process
som man bör behärska som en helhet och inte enbart som skilda hjälpmedelstjänster, hemvårdstjänster eller ombyggnad av bostaden eller motsvarande tjänster. Figur 2 visar nätverkskoordineringen samt de processer
och aktörer som bör beaktas när man behandlar hjälpmedelstjänster som
stödjer boende i hemmet.
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Nätverkskoordinering: sörja för att det finns tillräckligt med kunnande och resurser;
förbindelser med andra tjänster
		
Läkare		
Hälso-		 Sjukhuset		 Närstående				 stationen				 vården
Hem-		 Service-		 Tekniska		 Företag		 3:e sektorn Hjälpmedelsvården		
husen		
verket					
centralerna e.d.

Processen för anskaffning av teknologi och hjälpmedel samt ombyggnad av
hemmet

Processen för ibruktagande och utbildning (för den äldre, de närstående och
vårdpersonalen)

Informationsprocessen

Underhålls- och uppföljningsprocessen

Figur 2. De centrala verksamhetsprocesserna vid användning av hjälpmedel
(källa: Melkas 2008).
När man diskuterar vilken kostnadseffektivitet användningen av teknologi har, ska man utöver att enbart räkna upp ensidiga och skenbara besparingar också beakta den ekonomiska och den kvalitetsmässiga nyttan
samt andra eventuella faktorer. De allt dyrare nya tekniska lösningarna
inom omsorg och vård ger lagstiftarna och de kommunala beslutsfattarna
mycket att tänka på. Alternativkostnader är ett särskilt intressant begrepp
när det gäller användning av teknologi inom äldreomsorgen. Att inte beakta dessa kostnader är vanligt när beslut fattas och kan ge den vanföreställningen att de fördelar som en verksamhet eller ett val för med sig
inte kostar något.
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Teknologins attraktivitet är likaså en väsentlig synvinkel när man betonar
användarorientering. Användningen av tekniska produkter och tjänster
kan ge bättre resultat om produkterna och tjänsterna upplevs vara lockande. Möjligheterna att skaffa teknologi till klienter är ofta beroende av
vilka inställningar klienternas närstående har samt vid vilken tidpunkt
klientens behov uppkom och observerades. Klienterna och alla berörda
parter borde vara helt på det klara med vilka behov teknologin kan svara
på; vilken uppgift den kan ha; på vilket sätt den kan ha en positiv inverkan,
upprätthålla goda saker eller korrigera missförhållanden. Detta är ett steg
mot förståelse av helheten: teknologi kan vara en bra dräng men en dålig
husbonde. Ur samhällets synvinkel är det viktigt att utveckla teknologin
och tjänsterna i anknytning till den så att de är funktionsdugliga. Omsorgsfull planering – även om den skulle kräva tid och pengar – tjänar
senare in vad den kostat.

5.3 Teknologianvändningens inverkan på arbetstagarna, arbetsplatserna och
arbetsprocesserna
Personalen kan påverkas på många olika sätt. Konsekvenserna kan gälla
exempelvis hälsan (inklusive upplevd hälsa), arbetsklimatet, gemenskapen,
tilliten och engagemanget, tidsanvändningen, informationsförmedlingen,
arbetets meningsfullhet, arbetsbelastningen, möjligheterna till deltagande
och påverkan, behoven av utbildning och kunnande, känslan av att man
behärskar sitt yrke, upprätthållandet av yrkesskickligheten och karriärplanerna. Personalen påverkas också indirekt via teknologianvändningens
inverkan på de tjänster som klienterna (och deras närstående) får och dess
påverkan på arbetsplatsens ekonomiska situation. Alla i personalen påverkas nödvändigtvis inte på samma sätt, till exempel på grund av skillnader
i kompetens. Trots detta ges personalen mycket lite utbildning i användningen av teknologi, och då får man inte ut alla potentiella positiva effekter av teknologianvändningen eller så uteblir de helt.
Teknologin kan exempelvis ha följande konsekvenser för arbetstagarna och
arbetsplatserna (hemserviceorganisationer och boendeserviceenheter):

•

inverkan på tidsanvändningen
Det tar tid att exempelvis föra in uppgifter om klienterna. Arbetsprocesserna ska planeras så att införandet blir en naturlig
del av arbetet. Dessutom ska det finnas tillräckligt med väl-
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fungerande datorer så att man inte är tvungen att köa vid datorn i slutet av arbetsdagen.

•

inverkan på informationsförmedlingen
Man har konstaterat att e-posten har gjort det lättare att hålla
kontakt med varandra och informera om saker i stora serviceenheter, där man inte i samband med skiftesbyten har tid att
uppdatera just några andra uppgifter om klienterna än de allra
nödvändigaste. Å andra sidan måste man när e-post börjar användas se till att alla har tillräckliga kunskaper i och möjligheter att läsa e-posten.
De elektroniska klientdatasystemen har konstaterats leda till
att uppgifterna lättare hålls uppdaterade. Detta kräver emellertid också granskning av ansvarsområdena och god planering.
Exempel från levande livet:
”Vi har ett sånt problem att ingen hade fått ansvar för att uppdatera
medicinlistorna då vi fick klientdatasystemet. Kanske vi på nåt sätt
tänkte att det nog är omskött. Nånting blev fel. En dag då vi var
hos en klient började vi undra varför det finns en sån medicin här.
Det borde det inte finnas. Vi gick och kollade på datorn och där fanns
faktiskt medicinen. Då letade vi efter mappen och började gå igenom
medicinerna i den gamla mappen. Då klarnade saken. Som tur är
har vi inte så många boende, så vi kommer ganska bra ihåg medicinerna också. Men inte kan vi lita på vad datorn säger. Vi började
göra egna listor och nu har vi ett häfte som vi kollar i.”

•

inverkan på attityder, arbetets meningsfullhet och atmosfären
Användning av teknologi kan förbättra arbetsgemenskapen –
en test av om man klarar av att arbeta mot samma mål. Teknologi kan också göra arbetet mer meningsfullt och förbättra
de anställdas arbetsmotivation. Till exempel ett trygghetsarmband ger mycket information om hur klienten mår. Genom att
använda sig av den informationen får man mera kunskap för
planeringen av vården.

•

inverkan på utbildningsbehoven
Användningen av teknologi skapar nya kompetensbehov inom
äldreomsorgen på alla organisationsnivåer. Utöver att man ska
lära sig att använda anordningarna måste man också lära sig
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att underhålla dem och söka anordningar eller bedöma vilka
anordningar som är lämpliga för klienten samt eventuellt lära
sig att ge klienterna och deras närstående introduktion i hur
anordningarna fungerar. Cheferna har ansvar för att systemen
och helheterna fungerar, vilket också kräver att de lär sig nya
saker. Till exempel användningen av trygghetstelefon förutsätter att vårdpersonalen kan bedöma klientens möjlighet att vid
behov utlösa ett larm. Med tanke på vårdarnas kompetens är
frågan betydelsefull, eftersom de måste kunna bedöma klientens kondition och till exempel hur det är ställt med minnet.
En dement person har ingen nytta av en trygghetstelefon som
kräver att man trycker på en knapp, men ett trygghetsarmband
passar i vissa fall även för personer med minnesstörningar.

•

inverkan på hur arbetsplatsen fungerar
När något delområde av den helhet som teknologin och människan bildar inte fungerar, blir teknologin lätt en belastande
faktor. Helheten kräver observation och finjustering, och då
och då bör man kontrollera att rätt sorts anordningar och redskap används. Teknologin förändras och utvecklas, men det gör
också klienterna och de anställda.

Att ta till sig ny teknologi i arbetet är inget som går automatiskt och nödvändigtvis inte heller enkelt. Ofta införs ny teknologi på arbetsplatsen som
en separat ö, som man inte integrerar i de befintliga arbetsprocesserna
allra minst på ett sätt som skulle beakta de anställdas olika förmågor och
inställningar. Effektiv och verkningsfull användning av teknologi förutsätter många förändringar: till exempel förnyande av arbetsprocesserna och
strukturerna, bildande av servicekedjor (samarbete mellan myndigheter),
ändringar i uppgifterna (nya uppgifter och uppgifter som försvinner) samt
uppdatering av ledningens och personalens kunnande.
I forsknings- och utvecklingsprojekten, där man har intervjuat personal, har
det framkommit att det finns ett stort behov av utbildning för en ny slags
kompetens och att bristfällig kompetens i fråga om teknologi och data
system till och med kan minska produktiviteten. Av intervjuerna framgår
att användning av teknologi kan underlätta arbetet till exempel genom att
distansarbete blir möjligt, genom att de olika serviceproducenterna har gemensamma klientdatabaser och genom att man kan överföra elektroniska
blanketter eller dokument (t.ex. elektroniska recept). Det är viktigt att alla
arbetstagare har tillräcklig kompetens så att de kan använda teknologin ef-
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fektivt. Man glömmer ofta bort att arbetstagarna i många fall – som inom
äldreomsorgen – bör känna till också den teknologi som klienterna har till
förfogande. Å ena sidan påverkar den deras arbete (exempelvis tidsanvändningen) och å andra sidan kräver den att arbetstagarna kan ge klienterna
råd och handledning.
Det tar tid att lära sig använda teknologi. Det är mycket viktigt att hela
personalen får grundlig och kontinuerlig introduktion som beaktar deras
kunskapsnivå och att det reserveras tillräckligt med tid för den. Om introduktionen sköts väl minskar det förändringsmotståndet och förebygger
negativa konsekvenser. I vidstående figur (figur 3) finns en introduktionsmodell som i projektet Asiakaspalvelutyö ja geronteknologia visade sig
fungera väl.

Systemet eller
en demoversion
av systemet för
testning bland de
anställda

Kartläggning av
arbetstagarnas
färdigheter i IT
tillsammans med
arbetsledaren

Formell
introduktion i
systemet

Vid behov
utbildning i IT

Övning i att
använda systemet
självständigt på
arbetsplatsen
ensam och/
eller med
arbetskamraten
eller arbetsledaren

Formell
introduktion i
systemet

Ibruktagande av
systemet
(Tekniskt) stöd

Figur 3. Planmässig introduktion vid ibruktagande av teknologi inom
äldreomsorgen.
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Om teknologi tas i bruk stegvis bör man se till att det inte uppstår överlappningar. Man tror ofta att det skulle vara lättare att införa teknologi om
det gjordes i långsam takt så att teknologin så att säga smyger sig in. Då
finns det emellertid risk för överlappande arbete (exempelvis manuell och
elektronisk insamling och lagring av klientdata), som innebär slöseri med
resurser.
Det vore också bra om man kunde använda vikarier under introduktionen.
Ofta sköts introduktionen vid sidan av arbetet utan tilläggsresurser. Goda
erfarenheter har man fått av bland annat samarbete med läroinrättningar.
Studerande har skött praktiska arbetsuppgifter medan personalen var på
utbildning.

Utredning och bedömning av klientens situation (multiprofessionalitet: tekniskt
kunnande, brett kunnande inom vårdarbetet): vad tycker klienten om att man
skaffar anordningen?
Att svara på de anhörigas, vårdpersonalens och klientens frågor.

Basuppgifter om
anordningarna och
systemen: vad kräver
anordningen av
klienten? På vilket
behov svarar den?

Introduktion till
klienten och de
anhöriga samt
den assisterande
personalen eller
vårdpersonalen

Anordningen
eller systemet
börjar
användas

Fortlöpande utvärdering, uppföljning av anordningens eller systemets funktion.
Förändras klientens behov? Fungerar anordningen/systemet? Är anordningen/
systemet ändamålsenligt?

Figur 4. Introduktion till klienten och uppföljning av användningen.
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Sammandrag av teknologianvändningens konsekvenser för
personalen inom äldreomsorgen

• Konflikter och osämja, fördomar och rädsla = det behövs
tid och uppmuntran samt grundlig introduktion

• Slöseri eller inbesparing av resurser
• Brådskan eller orken ökar eller minskar
• Man får mera information om klienterna
• Motiverande faktor; arbetet blir synligt på ett nytt sätt och
arbetsplatsens image förändras

• Teknologins betydelse som en del av arbetsprocesserna
måste förstås

• Skillnader mellan individer och mellan grupper (t.ex.

anställda på viss tid – ordinarie personal, yngre – äldre,
kvinnor – män)

5.4 Teknologianvändningens konsekvenser för klienterna inom äldreomsorgen och
klienternas närstående
När det gäller klienterna kan konsekvenserna av teknologianvändning
vara att ojämlikheten ökar och människokontakterna minskar. Klienterna
kan ha fördomar och rädslor, varför de behöver tid och uppmuntran för
att bli förtrogna med teknologin. Konsekvenserna är individuella, så det är
viktigt att man skräddarsyr teknologin för användaren i fråga.
Det finns också många konsekvenser som motiverar teknologianvändning:
användning av teknologi kan öka tillgängligheten och främja bevarandet
av hälsan och funktionsförmågan. Det behövs introduktion i användningen, påminnelse om att använda den samt uppföljning av användningen
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och miljöförhållandena. Det är viktigt att förstå hela livssituationen så att
teknologin inte blir en separat ”ö” i människans liv. Om till exempel en
klient på grund av att det inte finns någon hiss inte alls kommer ut kan
teknologi i hemmet visserligen vara till nytta i sig, men livskvaliteten kan
trots det förbli dålig.
Klienternas närstående beaktas vanligen ännu mindre än klienterna. De
kan vara okunniga och ha fördomar – de behöver också få allmän information och introduktion. De behöver rådgivning och stöd särskilt vid
anskaffning, användning och uppföljning av användningen av teknologi
som passar bra för deras anhöriga (klienterna). Klienternas närstående bör
förstå att till exempel en person med minnesstörning inte bör ges olämplig
teknologi. När klienters närstående ska skaffa en teknisk anordning kan de
tycka att den är för dyr, men de borde också beakta alternativkostnaderna
ur klientens synvinkel – vad är slutresultatet med avseende på livskvaliteten, om en klient exempelvis inte får en anordning som gör att hon eller han kan vara ute och röra på sig? Klienternas närstående borde också
kunna beakta att användningen av teknologi stödjer människorelationerna
men ersätter dem inte.
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6. TEKNOLOGI OCH PRODUKTIVITET

6.1 Färdigheter som behövs i informationssamhället och tillgänglighet
Nuförtiden talas det mycket om produktivitet i samband med de kommunala tjänsterna. De sakkunniga har stor tilltro till att utnyttjande av teknologi höjer produktiviteten, och på nationell nivå satsas det också mycket på
teknologi. Man anser att ny teknologi möjliggör bland annat strukturella
förnyelser, nya processer och verksamhetsmodeller, nya typer av nätverk
samt ökat samarbetet över de traditionella organisationsgränserna. Med
statliga åtgärder försöker man kraftigt främja utvecklingen av informationssamhället exempelvis genom att skapa nya verksamhetssätt och datorisera statens egna tjänster och förvaltning samt genom att utveckla de
färdigheter som medborgarna behöver i informationssamhället.
Utnyttjande av teknologi kan påverka produktivitetsutvecklingen, men
enbart det räcker inte för att en organisations verksamhet ska bli effektiv
och resultatrik. Innovationer som tillämpar teknologi är således dömda att
misslyckas, om man inte i tillräcklig utsträckning beaktar den mänskliga
faktorn samt organisationsstrukturen och organisationskulturen. Med avseende på produktiviteten kan utnyttjandet av teknologi indelas i två olika
delar: teknologi inom tjänsterna för klienterna samt teknologi i arbetet. I
denna handbok behandlas båda synvinklarna, men i det följande dryftas
kort det komplicerade sambandet mellan teknologianvändning och produktivitet.
I informationssamhället ska de elektroniska kommunikationstjänsterna
och kommunikationsmedierna passa alla användare. Även användarnas
behov, såsom behov av att få information och att de egna ärendena sköts
smidigt, är när allt kommer omkring mycket likartade, fastän lösningarna
kan vara olika. För att teknologianvändningen ska vara verkningsfull är det
av största vikt att användarna får positiva erfarenheter av tjänsterna. Till
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exempel för att avhjälpa bristerna vad gäller tillgängligheten på Internet
finns det lätta lösningar, men det är få som använder sig av dem.
År 2020 är uppskattningsvis 25 procent av européerna äldre än 65 år, och
äldre personer har ofta problem med att använda Internet: när synen blir
sämre är det svårt att läsa på skärmen och på grund av sämre fingerfärdighet är det besvärligt att använda musen. Med enkla lösningar på nätet kan
man öka tillgängligheten genom att ändra sidorna så att alla kan använda
dem. Samtidigt river man också ner de sociala och ekonomiska hindren
för deltagande. Lösningar för att underlätta användningen av Internet är:

• textens storlek i webbläsaren förstoras,
• med hjälpprogram kopplas en talröst till texten på bildskärmen och
• man surfar på nätet med tangentbordet i stället för med musen.
I allt övervägande som gäller teknologi bör man beakta tillgänglighet och
användbarhet.

6.2 Alternativkostnader
När det gäller teknologianvändningens produktivitet och verkningsfullhet är det frågan om arbetets men också om kapitalets produktivitet. De
centrala metoder som används vid ekonomisk utvärdering är kostnadseffektanalyser och kostnads-nyttoanalyser. Den centrala principen vid
kostnads-nyttoanalysen är att man beaktar alla kostnads- och nyttoeffekter, oberoende av vem de gäller, och ger dem värden så att de kan jämföras,
vanligen penningbelopp. I kostnads-effektanalysen omvandlas inte nyttan
till ett penningbelopp, utan den mäts i andra enheter. I denna analys beaktas både ekonomiska (exempelvis inbesparade arbetstimmar, alternativa
sätt att använda tiden) och kvalitetsmässiga (exempelvis livskvalitet, innehållsliga faktorer, arbetshälsa) och andra eventuella faktorer. Fastän man
är medveten om behovet av att undersöka teknologianvändningens kostnadseffektivitet har detta gjorts och görs i mycket liten utsträckning i Finland. I en sådan undersökning bör man också vara medveten om de etiska
frågorna i anknytning till ämnet, och den bör basera sig på ett tillräckligt
omfattande material, som insamlas under en lång tid.
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Alternativkostnad är en ekonomisk term, vars betydelse är central i fråga
om användningen av många teknologier. Med alternativkostnad avses en
kostnad som uppstår för att man väljer ett visst alternativ i stället för ett
annat. Alla åtgärder har sådana kostnader. De kan mycket väl vara mätbara i pengar och ekonomiska, men de inskränker sig inte till dessa, utan
också förlorad tid, välbefinnande eller vilken annan fördel som helst som
ger nytta bör beaktas. Att glömma alternativkostnaderna är ett vanligt fel
som görs när beslut fattas. Att inte vidta någon åtgärd är också en förlorad
möjlighet.
Det är nödvändigt att bedöma alternativkostnaderna, så att man kan få
fram de faktiska kostnaderna, oberoende av vilken verksamhet det gäller.
Om det för någon verksamhet eller något val inte syns någon kostnad i
bokföringen eller finns någon annan ekonomisk kostnad (pris), kan det
att man inte beaktar alternativkostnaderna ge den föreställningen att den
nytta som verksamheten eller valet för med sig inte kostar något alls. Alternativkostnaderna blir därmed dolda kostnader. Alternativkostnaderna
är inte summan av de befintliga alternativen, utan omfattar nyttan av det
alternativ som har ansetts vara bäst. Det är emellertid ofta svårt att jämföra
alternativ.
Alternativkostnaderna borde analyseras exempelvis i fråga om hjälpmedelstjänsterna för äldre som en del av det kommunala beslutsfattandet.
Exempelvis till kostnaderna för en rollator hör åtminstone kostnaden för
anskaffningen och – om rollatorn saknas – de kostnader som uppkommer
på grund av obekvämhet och av att klienten inte kan röra sig. Om det
dröjer innan en klient får ett hjälpmedel uppstår kostnader för exempelvis den tid och det välbefinnande som klienten förlorar samt den tid som
arbetstagaren förlorar medan ärendet är under behandling. Ur den kommunala ekonomins (och i större skala nationalekonomins) synvinkel sett är
kostnaderna för hjälpmedlen för samhället relativt små och den potentiella
nyttan stor, så hjälpmedelstjänsterna är en god sak ur nationalekonomins
synvinkel. Om man avstår från att göra ett val som skulle vara negativt
med tanke på den kommunala ekonomin – det vill säga en klient får ett
lämpligt tekniskt hjälpmedel som passar för hans eller hennes behov, utan
dröjsmål och väl underhållet och så att det följs upp att hjälpmedlet används rätt – innebär det samtidigt att man gör ett val som är till nytta för
ekonomin och produktiviteten. Eftersom tillgången på allt mer tekniskt
sofistikerade och dyrare hjälpmedel ökar blir denna diskussion viktigare i
kommunerna.
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Produktivitet – färdigheter som behövs i IT-samhället och
tillgänglighet – alternativkostnader

• Teknologi vid omstrukturering av tjänsterna; nya processer och
verksamhetsmodeller. Genomför man dem? Beaktas
tillgänglighet?

• Hur bildas de faktiska kostnaderna? Utgifterna för teknologi

består inte enbart av kostnaden för inköpet av själva
anordningen. Det kan också kosta att låta bli att skaffa teknologi.

• Kostnaderna i förhållande till målet: vad är ekonomiskt

lönsamt med beaktande av alternativkostnaderna? Vad tål en
etisk granskning?

7. STÖTESTENAR I FRÅGA OM TEKNOLOGIANVÄNDNING

I kommunerna diskuteras livligt användningen av teknologi, åtgärderna i
anknytning till den och hur åtgärderna har lyckats, men diskussionerna är
inte alltid särskilt djupgående. Som ett sammandrag kan konstateras att i
de studier som på 2000-talet har gjorts i Päijänne-Tavastland och även på
större områden Finland har man observerat följande stötestenar när det
gäller teknologianvändningen:

•

Man gör inga bedömningar av teknologianvändningens konsekvenser, fastän dessa borde höra till när man utvecklar kvaliteten på tjänsterna.

•

Det finns inte tillräckligt med kännedom om behovet av att det
ges skräddarsydd introduktion i användningen av teknologi
och att man följer upp användningen (man bör fokusera på
klienterna, deras närstående, arbetsplatserna inom vårdbranschen
och, vid behov, på servicenätverket).

•

När det gäller teknologianvändning ägnas målen, processerna,
de etiska frågorna och teknologins godtagbarhet lite uppmärksamhet.

•

Det finns mycket att förbättra när det gäller beslutsfattarnas
kunskap om teknologianvändning i äldreomsorgen och teknologins konsekvenser; man diskuterar inte alternativkostnaderna.

•

Diskussionen om utnyttjande av teknologi är ”svartvit” (negativt – positivt), då man i stället borde beakta att det finns skillnader mellan användarna, mellan användningsmiljöerna och mellan
användningssituationerna.

•

Det behövs mera uppmärksamhet på tillgänglighet och teknologins lämplighet för alla åldersgrupper – Design for Alltänkandet (planering som passar alla) bör spridas och användarsynvinkeln lyftas fram (inte bara de ”sakkunnigas” och de unga
användarnas synvinkel).
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Slutord
Användningen av teknologi kräver nytt kunnande av många parter. Det
gäller att kunna forma teknologin till en god ”dräng” och inte låta den
agera som en oskicklig ”husbonde”. I denna handbok har vi fört fram att
användningen av teknologi inom äldreomsorgen har många olika konsekvenser för de äldre, deras närstående, arbetstagarna, arbetsplatserna,
servicesystemen och beslutsfattarna. Vi har inte försökt behandla allt och
de olika temana behandlas inte särskilt ingående, men vi hoppas att handboken främjar verkningsfullheten och en helhetssyn i dessa frågor och att
den väcker många olika tankar.
Teknologianvändningens konsekvenser blir mycket ofta förbisedda. Konsekvenserna kan vara positiva, negativa eller neutrala, och de är ofta indirekta och dolda. Genom att vara medveten om konsekvenserna och bedöma dem kan man främja ett självständigt liv i hemmet och arbetstagarnas
välbefinnande tack vare att de berörda får egenmakt och tack vare att man
anammar en positiv bedömningskultur. När man blir medveten om konsekvenserna kan de negativa konsekvenserna förebyggas och de positiva
konsekvenserna stärkas.
När man identifierar de negativa konsekvenserna blir det också möjligt
att identifiera nya möjligheter. Man kan försöka omvandla stötestenarna
till möjligheter och till källor för innovation till exempel när det gäller
introduktion, nätverkssamarbete, användarorientering och utveckling av
informationsverksamheten.
Vid sidan av att tekniska anordningar och system utvecklas och teknologipolitik bedrivs på hög nivå har uppgiften att ta dem i bruk, att få dem att
rota sig och att tillämpa teknologi till stor del förblivit ”ingenmansland”,
och därför har teknologins möjligheter inte till fullo utnyttjats till exempel
inom äldreomsorgen och som redskap vid utveckling av produktiviteten.
Om man till exempel alltför starkt betonar att användning av ny teknologi gör att arbetet kan utföras snabbare, kanske man har en vilseledande
inskränkt syn på frågan, vilket inte stödjer ett reformerande lärande utan
tvärtom kanske stödjer gamla rutiner och till och med orsakar mera överlappningar och ökar människornas motstånd.
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Vid användning av teknologi kan man skilja mellan tre större ”teknologival” (se tabell 2). Tyvärr är det ofta så att teknologival 2 får en alltför stor
roll i människornas tankar om teknologi. Användning av teknologi är ett
vittomfattande tema, som man bör behandla ur många synvinklar med en
jordnära inställning. Man ska i tillräcklig utsträckning beakta de enskilda
användarna, de enskilda arbetsplatserna, serviceprocesserna och de större
teknologivalen i kommunerna. Att satsa på teknologi för förbättring av tillgängligheten kan vara ett kommunalt val som har positiva konsekvenser
som ett synsätt som genomsyrar inte bara äldreomsorgen utan också många
andra sektorer eller tjänster – på ett sätt som främjar tjänsternas verkningsfullhet och produktivitet på lång sikt. Även när det gäller tillgänglig teknologi måste man i kommunerna ha tillräckligt med tålamod för att ta den i
bruk ordentligt. I kommunerna kunde man överväga att fastslå teknologivalen till exempel i en separat teknologistrategi för äldreomsorgen. Denna
strategi borde utarbetas i samarbete med vårdarna, som då skulle bli mer
medvetna om det gemensamma intresset och den egna rollen. Utarbetandet av denna strategi skulle inte vara ett självändamål utan kunde vara en
del av kommunens allmänna strategi för äldreomsorgen.

Tabell 2. Framtida teknologival inom äldreomsorgen (källa: Dethlefs & Martin
2006).
Teknologival

Innehåll

Betydelse

Teknologival 1

Användning och
tillämpning av
befintlig (på annat håll
använd) teknologi

Stora nationella investeringar görs inte för att
ta fram ny teknologi, men befintlig teknologi
utvecklas och från andra länder hämtas vid behov
modeller som har fungerat där.

Teknologival 2

Investering i och
främjande av
användning av robotik

Det satsas i hög grad på utveckling av robotik
genom investeringar, testning och främjande av
användningen.

Teknologival 3

Investering i och
främjande av
användning av
tillgänglig teknologi

Det satsas i hög grad på utveckling av tillgänglig
teknologi och på främjande av användning av
denna teknologi. Denna typ av teknologi innefattar
relativt enkla och förmånliga innovationer, som
strömbrytare och hjälpmedel som underlättar
ätandet till människor som har dålig syn eller
nedsatt rörelseförmåga.
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Överlag borde man i kommunerna se hjälpmedelstjänsterna också som
något annat än stöd- och tilläggstjänster och via information ge dem ett
nytt slags värde i människornas medvetande, det vill säga att man skulle
se deras betydelse i den helhet som ett gott boende och ett gott liv bildar. Om det i en befattningsbeskrivning för något vård- eller omsorgsyrke
inte ingår att man ska ha kunskap om hjälpmedelsfrågor, finns det skäl
att fråga om inte befattningsbeskrivningarna borde revideras. I internationella studier har man observerat att de sakkunniga inom hälsovårdssektorerna har en mycket viktig roll när det gäller att presentera och ge råd
om hjälpmedel samt instruktioner om hur de ska användas – och överlag
när det gäller användning och ibruktagande av teknologiska innovationer
inom social- och hälsovården. Det handlar inte om att behärska detaljer,
men det vore mycket viktigt att de sakkunniga har grundläggande kunskap och förstår vikten av hjälpmedelstjänsterna som en del av social- och
hälsovårdssektorns servicehelheter samt förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Synen på förmågan att använda teknologi som en del av
vård- och omsorgsarbetet borde breddas. Likaså borde beslutsfattarnas
och andra berörda parters syn på teknologins roll breddas. Nu är det rätt
tid att börja arbeta för en helhetssyn på användning av teknologi i kommuner och andra organisationer. Annars är risken den att när teknologin
hela tiden blir allt mer specialiserad och fragmenterad blir också kunnandet uppsplittrat i allt mindre delar, som driver allt längre från varandra.
Användningen av teknologi är dock en mosaik som bör planeras och sättas
ihop med gemensamma krafter!
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