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Förord 
Under mars 2005 till mars 2006 pågick Mobila trygghetslarmsprojektet (MTL CDH). 
Projektet fokuserade på att utforma en teknisk lösning för ett mobilt trygghetslarm för äldre, 
som skulle medföra trygghet, ökad självständighet och mobilitet inom ramen för olika typer 
av behov för äldre. Målet med projektet var att genom innovativa tekniska lösningar försöka 
förbättra rehabilitering och vård av äldre. Syftet med projektet var att även att testa detta 
mobila tryggetslarm. Hypotesen i försöket med Mobilt larm var att om trygghetslarmet är 
mobilt, kommer individens rörelseförmåga öka med ökad rörelsefrihet som resultat. Samtidigt 
var det viktigt att studera frågor som integritet och trygghet. Våra frågeställningar vid 
utvärderingen har varit;  
Hur påverkas rörelsefrihet, integritet och trygghet vid användning av ett mobilt 
trygghetslarm? Hur ser äldre på utformning och design av en framtida produkt? 
Vi har i denna rapport speciellt analyserat testpersonernas upplevelser av att använda ett 
mobilt larmsystem och hur detta påverkar rörelsefrihet och integritet. Dessutom har systemets 
funktionalitet och användbarhet utvärderats.  
 
I en särskild slutrapport för hela projektet, Slutrapport Mobilt Trygghetslarm, finns den 
tekniska beskrivningen med samt en del som beskriver möjligheten till en kommersialisering 
av produkten. 
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Sammanfattning 
Den framtida demografiska utvecklingen innebär en allt högre andel äldre i befolkningen i 
Sverige. En av de största utmaningarna för ett samhälle med en åldrande befolkning är att 
ordna vården och omsorgen om de äldre i framtiden. Många äldre håller sig aktiva och friska 
upp i allt högre ålder men en ökad medellivslängd innebär inte detsamma som en ökad hälsa. 
Oftast har den demografiska utvecklingen framställts som ett stort problem men nu börjar det 
även komma en diskussion som innebär att äldreboomen, sedd som ett kluster, även kan 
innebära en möjlighet ett tillväxtområde. Nya tjänster och ny teknik som vänder sig till en 
växande del äldre i befolkningen utvecklas och testas. Man vet från forskning att faktorer som 
har med den enskildes upplevelse av egenmakt, integritet och rörelsefrihet, det vill säga 
empowerment är av stor betydelse för bibehållen hälsa. Trygghet är också av betydelse. För att 
göra det möjligt att bo kvar så länge som möjligt i hemmet används ofta olika former av teknik. 
Trygghetslarm är vanligt och används av framförallt äldre men även av funktionshindrade. 
Syftet med projektet Mobilt larm (MTL CDH) var att undersöka hur dagens trygghetslarm 
används, utveckla och testa ett mobilt trygghetslarm samt undersöka hur detta larm upplevs 
utifrån ett empowerment perspektiv. Metoder som använts är analys av alla inkomna larm i 
Luleå kommun under en 5 dagars period, en intervention i form av ett mobilt larm med 
fallsensor som testades av 9 äldre personer under 3 veckor, intervju med testpersonerna och två 
enkäter kring funktion, användarvänlighet samt grad av rörelsefrihet som besvarats av 
testpersonerna. 
Resultatet visar att dagens trygghetslarm används förutom till att påkalla hjälp även som 
kommunikationsmedel för att skapa trygghet. Det testade mobila larmet sågs som en möjlighet 
till ökad rörelsefrihet. Det faktum att man var positionerad genom larmet upplevdes inte som 
integritetskränkande så länge man upplevde att det var personen själv som bestämde över 
användandet av larmet. Det testade larmet var endast en prototyp under utveckling och 
testpersonerna bidrog med förslag till förbättring.  

1. Inledning 
Denna forskningsrapport är en utvärdering av projektet ”Mobilt Larm” som pågick under tiden 
mars 2005 till mars 2006. Utvärderingen består av tre delar. Del ett beskriver hur brukare 
använder dagens trygghetslarm. Del två beskriver testpersonernas upplevelser av ett mobilt larm 
ur empowerment perspektiv, dvs. belyser faktorer som har med den enskildes upplevelse av 
egenmakt, integritet och rörelsefrihet att göra. Del tre beskriver testpersonernas och 
mottagarnas uppfattning av larmet när det gäller funktion, användarvänlighet, effektivitet och 
säkerhet.   

2. Bakgrundsfaktorer 
Utvecklingen av ett mobilt trygghetslarm påverkas av flera olika bakgrundsfaktorer. Några av 
dessa kommer att redovisas i denna rapport. Den demografiska utvecklingen med ett ökat 
antal äldre i samhället samtidigt som antalet som arbetar inom äldreomsorgen minskar är 
faktorer som påverkar utvecklandet av ett trygghetslarm. Det gör även den lagstiftning som 
styr hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg om äldre. I rapporten kommer äldre och 
fysisk aktivitet, rehabilitering i hemmet samt informations och kommunikationsteknologi 
(IKT) kommer att beskrivas och begreppet empowerment förklaras i förhållande till 
rörelsefrihet. 
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2.1 Fler äldre ger nya utmaningar 
Det är allmänt känt att den framtida demografiska utvecklingen innebär en allt högre andel 
och ett större antal äldre i befolkningen i Sverige. I början av 2000-talet började demografi 
kurvor dyka upp i olika former av utredningar. Detta gäller inte bara i Sverige utan i hela 
västvärlden, och även i länder som t.ex. Japan (Europarådet, 2003). Av Sveriges befolkning 
på cirka 8,9 miljoner invånare är idag ca 17 % över 65 år. År 1968 var 365 000 personer 75 år 
eller äldre, vilket utgjorde fem procent av befolkningen.  Tjugo år senare var antalet 700 000, 
ca 8,5 procent av befolkningen och för år 2020 prognostiserar Statistiska Centralbyrån (SCB, 
2001) antalet till 1 miljon, mer än tio procent av befolkningen är över 75 år. Idag är 
medellivslängden i Sverige 83 år för kvinnor och 78 år för män (SCB, 2006). Under de 
senaste 50 åren har medellivslängden ökat med 8 år för kvinnor och 7 år för män och 
Statistiska Centralbyrån (SCB) bedömer att medellivslängden de närmaste 50 åren kommer att 
öka med ytterligare 5år. En av de största utmaningarna för ett samhälle med en åldrande 
befolkning är att ordna vården och omsorgen om de äldre i framtiden. Många äldre håller sig 
aktiva och friska upp i allt högre ålder men en ökad medellivslängd innebär inte detsamma 
som en ökad hälsa. Oftast har den demografiska utvecklingen framställts som ett stort 
problem men nu börjar det även komma en diskussion som innebär att äldreboomen, sedd 
som ett kluster, även kan innebära en möjlighet ett tillväxtområde (Norén, 2005). Nya tjänster 
och ny teknik som vänder sig till en växande del äldre i befolkningen utvecklas och testas. 
 
Genom att antalet äldre ökar kommer framtidens sjukdomsmönster att domineras av de 
sjukdomar som är vanliga i hög ålder och allt fler människor kommer att behöva insatser från 
hälso- och sjukvården under allt längre tidsperioder. Socialstyrelsen har karaktäriserat 
utvecklingen genom en typisk vårdstege som innefattar hjärtkirurgi i 65–70-årsåldern, 
ledplastik kring 70 år, starroperation mellan 70 och 75 år samt vård för höftfraktur kring 80 år 
(Prop.1999/2000:149). Flera skäl talar därför för att rehabilitering i framtiden alltmer kommer 
att ske i hemmet. De ekonomiska betingelserna som sjukvården arbetar under gör att 
sjukvårdens bas behöver stärkas samtidigt som sjukhusen blir mer specialiserade för att ta 
hand om akuta sjukdomsfall. Rehabilitering utförs redan nu alltmer med hemmet och med 
primärvården som bas. Detta ligger helt i linje med nya vårdpolitiska tankegångar som att 
institutionsbaserad rehabilitering i största utsträckning skall undvikas och att 
patientens/brukarens inflytande över rehabiliteringsprocessen skall stärkas. Sjukgymnastikens 
kunskapsområde innebär studier av människans rörelsebeteende och rörelseförmåga med 
fokus på hälsa och ohälsa (LSR, 1997). Förutsättningar för rörelseförmåga, samt orsaker till 
bristfällig rörelseförmåga och bristfälligt rörelsebeteende är därför viktiga att studera. 
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2.2 Hälsa vård och trygghet 

God hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet är hälso- och sjukvården mål1. Vården ska 
tillgodose behov av trygghet, vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. Målen för hälso- och sjukvården som beskrivs i 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) innebär att god vård skall vara tillgänglig för alla och 
fördelad efter behov och öppet redovisade prioriteringar samt att vården skall vara 
demokratiskt styrd, dvs. att medborgarna skall ha inflytande över alla avgörande beslut. 
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till dem som vistas där, både på sjukhus 
och i hemmen (SFS 1982:763). Enligt socialtjänstlagen skall socialtjänsten ha som mål att 
främja människors sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Det finns särskilda bestämmelser för äldre människor. Dessa är att 
socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Livskvalitet är viktig i alla åldrar. Socialnämnden ska verka för att ge äldre människor det 
stöd de behöver stöd samt hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service (SFS 2001:453). För 
att nå upp till målen krävs utveckling på flera områden. Det gäller att öka patientinflytandet, 
stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt att förbättra hälso- och sjukvårdens 
tillgänglighet, kontinuitet och samverkan mellan olika verksamhetsområden i vårdens olika 
delar. En nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården har skapats 
(Proposition 1999/2000:149). För att nå upp till målen krävs utveckling på flera områden. 
Hälso- och sjukvårdens regelsystem har alltså mer och mer anpassats till patientens rätt att 
som unik individ vara fullt delaktig i behandlingen och att även ta till vara patienternas 
kompetens som en resurs i vården (Prop.1999/2000:149). Samtidigt som andelen äldre 
fortsätter att öka, bedöms andelen i förvärvsarbetande åldrar att minska.  Idag är de i 
förvärvsarbetande åldrar drygt tre gånger fler än de äldre.  En bit in på 2020-talet förväntas de 
vara endast dubbelt så många.(Prop.1999/2000:149). 
 

2.3 Fysisk aktivitet och äldre  
Forskningen visar att vi människor är skapade för en rätt hög och regelbunden fysisk aktivitet. 
När det gäller äldres boende har även livsstilen en betydelse för hälsan. Hälsan påverkas alltså 
av i hur stor utsträckning man kan vara aktiv. Sociala kontakter och socialt stöd hör även de 
till de stora friskfaktorerna. Flera studier har visat att hög aktivitetsnivå hos äldre minskar 
risken för funktionshinder, sjukdom och en för tidig död (SOU, 2003). Forskningen visar 
också att träning är en färskvara och för äldre försvinner effekten snabbare än hos yngre. 
Därför är det en fördel att skapa möjligheter för äldre att vara aktiva i intressen som skapar 
motion (Norling, 2004). Intensiv träning kan enligt Norling (2004) göra att 
syreupptagningsförmåga och muskelstyrka ökar även för äldre och därmed öka möjligheten 
att klara sig själva. Enligt Äldrepolitiska utredningen Senior 2005 håller de allra flesta 
ålderspensionärer sig friska och klarar sig själva långt upp i åren och anser att ett självständigt 
liv med hög livskvalitet bör underlättas högt upp i åldrarna (SOU, 2003) Senior 2005 
fokuserar på tre livssituationer: Äldre i arbetslivet, livet efter pensioneringen och vård och 

                                                 
1 Rehabilitering i hemmet styrs av två olika lagstiftningar, vård och rehabilitering styrs av 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) medan omsorg och hemtjänst styrs av socialtjänstlagen 
(SoL). 
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omsorg om äldre Utredningen anser att ett självständigt liv med hög livskvalitet högt upp i 
åldrarna bör underlättas. Det är även viktigt att stärka pensionärers villkor som medborgare, 
boende och anhöriga till andra äldre. Man lyfter fram att de flesta ålderspensionärer klarar sig 
själva långt upp i åldrarna och att detta självständiga liv bör underlättas för framtida 
generationer. Självbestämmande, personlig utveckling, inflytande och delaktighet i 
samhällslivet är nyckelbegrepp (Persson & Lexén, 2006). 
 

2.4 Livskvalitet och äldre 
Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp som inte har några klara och bestämda gränser. 
Begreppet används flitigt inom såväl forskning som i dagliga livet (Bond & Corner, 2004). 
Begreppet livskvalitet kan alltså definieras på många olika sätt. När det gäller äldre och 
livskvalitet kan vissa nyckelfaktorer som är viktiga för hög livskvalitet för äldre identifieras 
enligt Bond & Corner (2004). Dessa är subjektiv tillfredsställelse, fysiska och psykiska 
omgivningsfaktorer, socio-ekonomiska faktorer, kulturella faktorer, hälsostatus, personlighets 
faktorer och faktorer som påverkar den personliga autonomin. Möjligheten att göra egna val, 
möjligheten att utöva kontroll och förmågan att kontrollera och klara sig själv i sin egen 
omgivning påverkar alltså livskvaliteten hos äldre. Den mening som individen lägger i 
livskvaliteten i den senare delen av sina liv påverkas troligen av politiska, ekonomiska och 
kulturella influenser i samhället, av individens egna levda erfarenheter; rådande förväntningar 
och på egna och andras attityder och värderingar (Bond & Corner, 2004). 

 2.5 Rehabilitering i hemmet 
Trots att andelen aktiva äldre med god hälsa ökar så har behovet av vård och rehabilitering 
ökat under 1990-talet, särskilt när det gäller insatser i högre åldrar. Enligt regeringens 
utredning (Prop.1999/2000:149) kommer dessa vårdbehov att öka ytterligare bl.a. till följd av 
den fortsatta utvecklingen inom medicinsk teknik. I samband med Ädelreformen 1992 
överfördes ansvaret för hemsjukvård och sjukhem från landsting till kommun. Ordinärt 
boende innebär att brukaren bor i vanliga hus eller lägenheter medan vårdboende innebär att 
vårdtagarna bor i privat boende i anpassade hyreslägenheter. Inom vårdboende följer man mer 
eller mindre sjukvårdens modell (rondsystemet med många och korta insatser och ett delat 
ansvar bland personalen). Inom ordinärt boende däremot följer personalen inom hemtjänst en 
mer traditionell organisationsform, där varje vårdbiträde har ansvar för ett antal pensionärer 
(kontaktmannaskap) och hjälper dem på fasta tider. Vårdbiträdena har fått möjlighet att 
planera arbetet tillsammans i självständiga arbetslag och grupporganisationen utgår från 
personliga relationer mellan vårdbiträde och vårdtagare. Mötet mellan vårdbiträde och 
vårdtagare är själva kärnan i arbetet (SOC 1996:2).  
 
Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) krävs att personalen inom hemtjänsten har en 
betydande bredd i sin kompetens för att kunna tillgodose varierande rehabiliteringsbehov hos 
brukare. Bedömning av rehabiliteringsbehov, upprättande av behandlingsplaner och 
uppföljning skall göras av speciell rehabiliteringspersonal. För brukarnas skull är det viktigt 
att all personal har ett rehabiliterande synsätt när en brukare har drabbats av en 
funktionsnedsättning. Enligt socialstyrelsens slutrapport om Ädel (SOC 1996:2) framkommer 
att det finns stora brister när det gäller vård- och rehabiliteringsplanering, uppföljning, 
dokumentation och informationsöverföring. På grund av förkortade vårdtider inom 
akutvården får/tar kommunerna över medicinskt färdigbehandlade individer innan man 
analyserat rehabiliteringsbehovet av kostnadsskäl.  
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Ädelreformen 1992 när hemsjukvård och sjukhem överfördes från landsting till kommun har 
inneburit att sjukgymnastens arbete har blivit förändrat både när det gäller organisation och 
arbetsinnehåll. Sjukgymnasten ansvarar för sjukgymnastiken inom hemsjukvården inom en 
eller flera kommuner. Sjukgymnasten kan också vara anställd på konsultbasis. 
Arbetsinnehållet innefattar sjukgymnastisk behandling, personalundervisning, rådgivning och 
ergonomiskt arbete. Arbetsinnehållet har ökat samtidigt som indragningar av tjänster och 
besparingar gjort att resurser minskats (Axelsson & Gard, 2002). Tidiga rehabiliterings 
insatser och en väl utförd hjälpmedelsutredning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter är 
viktiga för att hjälpa äldre till ett självständigt liv. Behovet av exempelvis hemtjänstens 
insatser kan minskas eller även skjutas på framtiden med en bra rehabilitering 
(Socialstyrelsen, 2003). I socialstyrelsens lägesrapport från 2004 när det gäller vård och 
omsorg av äldre har rehabiliteringsverksamheter för äldre i ordinärt boende förändrats mellan 
2003- 2004. Hälften av landets kommuner har utökat sin rehabiliteringsverksamhet samtidigt 
som landstingets rehabiliteringsverksamhet har minskat. Man ser också snarare en förbättring 
än en försämring när det gäller att uppmärksamma äldres behov av rehabilitering vid 
biståndsbedömning (Socialstyrelsen, 2004). 

 

2.6  Informationsteknologi 
Informationsteknologin fungerar som en stark drivkraft inom de flesta områden och 
branscher. Inte minst inom hälso- och sjukvård får den stor betydelse, eftersom den är 
kunskaps- och informationsintensiv. Befolkningens krav och förväntningar om insatser 
utvecklas parallellt med behandlingsmöjligheter. Med den nya informationsteknikens 
förbättrade möjligheter att skaffa information finns allt starkare kopplingar mellan 
förväntningar och vad som är möjligt att göra.  
 
Den allt större klyftan mellan framtidens behov av vård och rehabilitering och samhällets 
resurser kan till viss del fyllas med ny teknik. I Regeringens proposition 2005/06:115 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre presenterar regeringen sin plan över 
de kommande 10 åren (Prop.2005/06:115). I planen betonas vikten av fortsatt forskning för 
utveckling av äldreområdet med satsning på utveckling av nya tekniska lösningar i vård och 
omsorg av äldre. Forskning visar att acceptansen hos äldre av s.k. telemedicinska lösningar 
ökar eftersom kunskaperna om tekniken ökar, mer och mer användarvänlig teknik utvecklas 
och ett ökat intresse för användning av Internet kan noteras påverkar också. Modern teknik i 
hemmet måste göras begriplig, annars kan den upplevas skrämmande. Målet med tekniken är 
att bidra till trygghet, självständighet och självförtroende. Det finns alltså en övertygelse från 
de styrandes sida att utvecklingen av framförallt mobila tekniska lösningar skall lösa de 
problem och dilemman som tidigare nämnts. Men det finns även många som är kritiska till 
den telemedicinska utvecklingen och anser att tillräcklig evidens ej finns för att lösningarna 
som utvecklas är tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva.  
 
För att underlätta boendet i egna hemmet används idag olika former av teknik som t.ex. 
trygghetslarm. Hemmet är i genuin mening brukarens domän. I hemmet skall brukarens 
integritet tillgodoses mer än någon annanstans. Hemmet är inte utformat för att vara en arena 
för rehabilitering. Rehabilitering i hemmet med hjälp av informationsteknik kan innebära 
förändringar i hemmet när olika teknisk utrustning som ex. sändare och mottagare av larm 
måste installeras och exempelvis trösklar och mattor måste tas bort. Målen med rehabilitering 
måste därför anpassas till brukarens och/eller de anhörigas önskemål mer än om motsvarande 
insatser sker på institution. Vid rehabilitering och användande av informationsteknik i 
hemmet möts olika aktörer, dels rehabiliteringsaktörerna dels de som bor i hemmet och brukar 
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tjänsterna. Två perspektiv möts – hemmet som ett hem och hemmet som en arbetsplats. När 
det gäller användande av informationsteknik och hjälpmedel i hemmet blir konflikterna extra 
märkbara. Informationsteknik i hemmet kan upplevas olika av brukare; den kan ge brukaren 
större trygghet, självbestämmande och livskvalitet eller ses som ökad kontroll, ökat beroende 
av rehabiliteringspersonal eller en källa till ökad oro för symtom och sjukdom. Brukaren kan 
uppleva informationsteknik i hemmet som ett skydd för den personliga integriteten eller som 
ett hot mot den. Användandet av informationsteknik i hemmet förändrar också det fysiska 
rummet genom t.ex. kommunikations utrustningen som finns i hemmet, vilket kan upplevas 
som hot eller möjlighet. 
 

2.6.1 E-Hälsa 
När informationsteknologi tillsammans med kommunikationsteknologi används inom hälso-
och sjukvården används ofta begreppet eHealth (electronic-health). En definition av eHealth 
är: 

“a term to describe the combined use of electronic communication and information 
technology in the health sector…the use in the health sector of digital data – 
transmitted, stored and retrieved electronically – for clinical, educational and 
administrative purposes, both at the local site and at a distance. Hence e-health is the 
overall, umbrella field that encompasses telehealth.” ( Ur From Telehealth to E- 
Health: The unstoppable Rise of E-Health, sid 1-2) 

 

E-Health 

Informations-
teknologi 

Telekom- 
munikations    
teknologi 
(Telehealth) 

 
Fig 1. Modell över de två teknologierna inom E-health 
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Inom EU: s 6: e ramprogram för forskning och utveckling inom informationsteknologi (IST-
Programmet) är fokus på det man kallar ”omgivande intelligens”, för att få en bredare 
inkludering av den enskilde i informationssamhället och därigenom skapa förutsättningar för 
en förbättrad hälsa och rörlighet. ”E-inclusions” koncentrerar på allt som gör det möjligt för 
den enskilde att få access, en gränslös teknologi för full delaktighet i informationssamhället 
och på assisterande system som rehabiliterar och/eller kompenserar funktionsbortfall för att 
öka livskvalitet hos individer med särskilda behov och deras vårdare. Inom hälsoområdet har 
arbetet koncentrerats på intelligenta system som syftar till att stödja hälsoprofessioner att ge 
patienter personligt utformad hälso- och sjukvård samt information och att stimulera till 
hälsopromotion och sjukdomsprevention för befolkningen i allmänhet (IST, 6: e 
ramprogrammet, 2002). 
 
I Sverige pågår för närvarande en stor försöksverksamhet där informationsteknologi används 
inom hälso- och sjukvård. Exempel på försöksområden är: 

• Informationsutbyte/vårdkedjor med IT-stöd 
  Televård, telemedicin, monitorering 
  Mobil kommunikation i hemtjänst/hemsjukvård 
  IT-lösningar i bostaden som underlättar att bo och vårdas hemma  

I regeringens proposition ”Ett informationssamhälle för alla”(Prop.1999/2000:86) föreslås att 
staten skall prioritera IT-satsningar inom hälso- och sjukvård. Den arbetsgrupp som sedan fick 
i uppgift att föreslå strategier för detta arbete har i en rapport föreslagit fem viktiga 
strategiområden samt åtgärder och förslag inom respektive område (Ds 2002:3). 

1. Strategiområde A – strategier och åtgärder för att etablera grundförutsättningar för 
telemedicin/televård. 

2. Strategiområde B – Strategier och åtgärder för telemedicin/televård i sjukhus-, primär- 
och närsjukvård. 

3. Strategiområde C – Strategier och åtgärder för telemedicin/televård i vård och omsorg 
i primärkommuner. 

4. Strategiområde D – Förstärka patienters och närståendes ansvar, delaktighet och 
inflytande. 

5. Strategiområde E – Strategier för att skapa en bättre marknad för IT och medicinsk 
teknik. 

(Ds 2002:3, Vård ITiden s.167-229) 
 

Carelik, har gjort en kartläggning av användning av IT i Sveriges kommuner inom vård & 
omsorg (Kemlén, 2002). Av Sveriges 289 kommuner använde 11 % telemedicinskt stöd, 
televård i eget hem (ordinärt boende) och i särskilt boende (t ex äldreboende) vid årsskiftet 
2001/2002. Flera av dessa planerar utökat användande. Av dem som ej ännu använde televård 
i hemmet, planerade 12 % ett införande. Att televård är önskvärt ansåg 80 % av Sveriges 
kommuner. Utvecklingen inom telemedicin/televård är snabb och det kommer hela tiden nya 
studier som handlar om användning av telemedicin vid vård av äldre i hemmet. Äldre 
definieras olika i olika studier, från 60år till 75år som nedre gräns. Acceptansen hos äldre av 
telemedicinska lösningar ökar eftersom kunskaperna om tekniken ökar, mer och mer 
användarvänlig teknik utvecklas och det ökade intresset för användning av Internet påverkar 
också (Bratton & Short, 2002). 
 
En kartläggning av äldres inställning till e-hälsa och telemedicin gjordes i 15 länder i Europa 
(Stroetmann et.al. 2003). Totalt gjordes 9661 intervjuer. Respondenterna bodde mestadels i 
glesbygd eller små städer (65 %). Kartläggningen visade att nästan alla hade tillgång till TV 
(98 %). Tillgång till kabel TV hade 30 % och digital TV (13 %). Nästan hälften (48 %) hade 
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tillgång till mobiltelefon och av dessa använde 42 % mobiltelefonen. Av de 36 % som hade 
tillgång till en PC och av dessa var 27 % aktiva användare. Tillgång till Internet hade 22 % 
och av dessa var 17 % Internet användare.  Respondenterna visade stort intresse för eHealth 
applikationer, men intresset avtog med åldern. Kartläggningen visade att ju äldre 
respondenterna var ju mera tilltog behov av medicinsk och social hjälp, och de var oftare 
ensamstående utan någon familjemedlem som kunde ta hand om dem. Stroetmann et.al. 
(2003) konstaterade att det är viktigt i framtiden med rätt infrastruktur, utbildning, 
information och aktiviteter för ökad medvetenhet så att inte ett tudelat samhälle skapas där 
äldre människor riskerar att hamna utanför. Under våren 2002 höll Vårdalstiftelsen och 
Carelik en konferens under rubriken ”Att bo och vårdas hemma –IT ger nya möjligheter”. 
Under konferensen menade Kjerstin Genell Andrén från Sveriges Pensionärsförbund att det 
var viktigt att låta de gamla vara med och bestämma utvecklingen. Hon påminde om att bland 
personer över 75 år har endast 9 procent tillgång till en dator och 3 procent till Internet. 
Modern teknik i hemmet eller i särskilt boende måste göras begriplig, annars kan den 
upplevas skrämmande. Målet med tekniken är att bidra till trygghet, självständighet och 
självförtroende (Vårdal, 2002). 

Det finns som tidigare nämnts en övertygelse från de styrandes sida att utvecklingen av 
framförallt mobila tekniska lösningar skall lösa de problem och dilemman som tidigare 
nämnts (Proposition 1999/2000:149) och internationellt och nationellt pågår en mängd olika 
e-hälso projekt för att utveckla och testa mobila lösningar. 

2.6.1.1 Mobilt trygghetslarm – exempel på tidigare studier 
I mitten av 1990-talet startades SAFE 21, ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av 
Europeiska kommissionen (EU). Projektet syftade till att utveckla trygghetslarm för att 
fungera överallt inomhus, likväl som utomhus. Detta skulle ske via radio, mobiltelefon och 
global positionsteknologi2. Projektet bestod bland annat av följande av delprojekt: 

• ”Voice pendant” - halsband med inbyggd radioutlösare som syftat till att möjliggöra 
tvåvägskommunikation, för att ge större tillit och mobilitet att våga röra sig kring 
huset, i trädgården och så vidare.  

• Mobilt trygghetslarm – med hjälp av GSM och GPS skapades ett helt mobilt 
trygghetslarm för att möjliggöra mobilitet. Systemet informerar automatiskt om 
brukarens exakta position vid ett eventuellt larm. 

• Teleövervakning – visar hur enkel övervakning kan användas i hemmet, genom 
utnyttjande av trygghetslarmet uppbyggnad. EKG, blodtryck, blodets 
syresättningsförmåga, andning och kroppstemperatur är exempel på vad som kan 
integreras i trygghetslarmet (Ibid.).  

Utvärdering av SAFE 21-projektet visade att deras trygghetslarm har nått framgång som en 
standardprodukt eftersom det kan nå upp till de krav som konsumenterna efterfrågat. Dess 
effektiva pålitlighet, enkla installation och låga kostnader har även gjort denna framgång 
möjlig (Vlaskamp, 1998). 

På äldreboendet Lötsjögården i Sundbyberg, som drivs som entreprenad av Svensk 
Äldreomsorg AB, har de boende under 2002 fått testa ett larm som ger information om deras 
hälsotillstånd. Det larmar automatiskt vid till exempel fall eller temperaturförändring. Andra 
larm måste personen själv aktivera men inte detta passiva larm som bärs på armen. 
Armbandet, som larmar utgående från personliga mätvärden, kan personen även använda som 
                                                 
2 Exempelvis GPRS (General Packet Radio Service) och GPS (Global Positioning System) 
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vanligt trygghetslarm för att larma personalen. Vid manuellt larm får individen direkt kontakt 
via en högtalartelefon i bostaden. Genom sensorer mäts kroppens fuktighet, temperatur och 
rörelser. Normalvärdena är individuellt inställda och vid avvikelser från det normala larmas 
personalen via de larmtelefoner de bär på sig. Värdena kan avläsas på dator under ett dygn 
efter registrering. Givetvis har denna form av individuell registrering väckt etiska samtal. Men 
alla som har valt larmen har valt dem aktivt. Larmet är från början utvecklat i Finland, men 
vidareutveckling sker i Sverige i samarbete med företaget Alleato. Det är inte enbart i 
Sundbyberg som larmet testas. Larmet har även använts av rehabiliteringspatienter på 
Danderyds sjukhus (Carelink, 2004). 

MobiHealth var ett projekt inom EU:s femte ramprogram (www.mobihealth.org). Projektet 
startade i maj 2002 och avslutades i december 2003. Målet med MobiHealth var att utveckla 
ny mobil teknik inom hälso- och sjukvårdsområdet baserad på 2.5 och 3 G teknologin. Den 
teknik utvecklades syftade till att integrera olika sensorer i ett trådlöst Body Area Network 
(BAN). Dessa sensorer skulle mäta och trådlöst överföra vitala parametrar, tillsammans med 
ljud och bild. Mottagare var sjukvårdspersonal av olika slag och syftet var att öka patienters 
livs - tillfredställelse å ena sidan och å andra sidan förbättra och införa nya tjänster inom 
prevention, diagnostik, assistans på distans, fysisk aktivitets status och även klinisk forskning. 
Projektet bestod av flera inbördes olika försök (trials), vars syfte var att genom olika 
tillämpningar testa om mätdata går att överföras med mobil teknik (se Deliverable 1.3: 
Detailed description of trial scenarios. www.mobihealth.org). Ett av dessa försök innebar 
utvecklingen av ett mobilt, trådlöst larm som skulle användas av personer som har behov av 
ett trygghetslarm. Det vanligaste trygghetslarmet som finns på marknaden fungerar endast 
inom en radie på 10m från den basstation som larmet är kopplat till. Det innebär att 
trygghetslarmet i många fall kan komma att fungera som en begränsning av rörelseförmågan 
och därmed även påverka rörelsebeteendet i form av minskad rörelsefrihet. Hypotesen var att 
om trygghetslarmet är mobilt, skulle även individens rörelseförmåga öka med ökad 
rörelsefrihet som resultat. Resultatet av detta pilotprojekt, The Light House Alarm and 
Locator trial, visade att de äldre som testade det mobila larmet var beredda att offra integritet 
mot ökad trygghet och mobilitet. Personalen var tveksam till användningen av positionering 
på grund av integritets intrång men kunde ändå se fördelarna med att lättare kunna lokalisera 
personer som larmade utanför hemmet (Melander Wikman, Jansson, Hallberg, Mörtberg & 
Gard, manuskript, 2006) 

2.6.2 Informations- och kommunikations teknik (IKT) vid rehabilitering i 
hemmet – etiska aspekter. 
Hemmet är i genuin mening brukarens domän. I hemmet skall brukarens integritet tillgodoses 
mer än någon annanstans. Hemmet är inte utformat för att vara en arena för rehabilitering. 
Rehabilitering i hemmet med hjälp av IKT kan innebära att förändringar måste göras t ex 
placering av dator och videokommunikationsutrustning, hjälpmedel och/eller att ta bort 
trösklar och mattor. Målen med rehabilitering måste därför anpassas till brukarens och/eller de 
anhörigas önskemål mer än om motsvarande insatser sker på institution. Autonomi, som är en 
styrande princip i rehabiliteringsarbete, förutsätter att rehabiliteringspersonalen vid 
rehabilitering i hemmet omdefinierar sina roller från behandlare till informatörer, handledare 
och implementerare av klienternas önskemål. Ett slags partnerskap måste utvecklas mellan 
klienter och rehabiliteringspersonal där etiska problem och konflikter kan lyftas fram och 
lösas i samförstånd (Tamm et al, 1997). Även Meier & Purtilo (1995) beskriver hur relationen 
mellan personal och brukare förändras från det profession – patient förhållande som rått under 
den tidiga sjukhusvistelsen på akut medicin/kirurgienheten till ett mindre paternalismiskt när 
brukaren påbörjar rehabiliteringen. Brukaren förändras från att vara i en beroende ställning till 
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att få mer kontroll och känsla av empowerment. Denna förändring sker emellertid inte så lätt 
utan kräver tid och uppmuntran. Meier & Purtilo (1995) menar att detta motivationsarbete 
underlättas om relationen mellan rehabiliteringsaktörer och brukare mer liknar den som finns i 
en vänskapsrelation med ömsesidig respekt. 
 
Vid rehabilitering och användande av IKT i hemmet möts olika aktörer, dels 
rehabiliteringsaktörerna dels de som bor i hemmet och brukar tjänsterna. Två perspektiv möts 
– hemmet som ett hem och hemmet som en arbetsplats. När det gäller användande av IKT och 
hjälpmedel i hemmet blir konflikterna extra märkbara. IKT i hemmet kan upplevas olika av 
brukare; den kan ge brukaren större trygghet, självbestämmande och livskvalitet eller ses som 
ökad kontroll, ökat beroende av rehabiliteringspersonal eller en källa till ökad oro för symtom 
och sjukdom. Brukaren kan uppleva IKT i hemmet som ett skydd för den personliga 
integriteten eller som ett hot mot den. Användandet av IKT i hemmet förändrar också det 
fysiska rummet och innebär att monitorer, datorer och ev. videokommunikationsutrustning 
finns i hemmet, vilket kan upplevas som hot eller möjlighet. 
 

Lagstiftningen kan vara motsägelsefull. Hälso- och sjukvårdslagen betonar vårdtagarnas 
önskemål och Arbetsmiljölagen betonar rehabiliteringsaktörernas arbetsmiljö. Det är ett 
faktum vid rehabilitering i hemmet att rehabiliteringspersonalens makt och expertinflytande 
inte alltid stämmer överens med brukarnas önskemål och behov i hemmet. Detta kan uttryckas 
som svårigheter att kommunicera till följd av olika kunskap, olika värderingar och/eller olika 
intressen. Dessa etiska problem kan lösas om rehabiliteringspersonalen utifrån sina perspektiv 
visar öppenhet och lyhördhet för brukarnas behov och att deras önskemål kan tillåtas 
genomsyra rehabiliteringsåtgärderna (Tamm et. al., 1997).  

2.7 Utvärdering av teknik ur ett empowerment perspektiv 
Teorier kring eget ansvar, själv bestämmande, beslutsamhet och egenvård, tillsammans med 
egenkontroll och strävan, är kopplade till begreppet empowerment för individen (Ghaye, 
2001). Empowerment kan också definieras som i vilken grad individen är involverad i att 
definiera problem och att sätta upp mål (Tilley et al., 1999). Empowerment begreppet används 
ofta inom hälso promotion eftersom det innebär den process som möjliggör att individen tar 
kontroll över och förbättrar sin hälsa. Empowerment bör ses som en gradvis planerad process 
som är genuin och som genomförs på ett etiskt sätt (Steiner & Stainer, 2000). Det finns en 
förhoppning både från regering, företag och medborgare att ny teknik och e-hälsa skall hjälpa 
till i den process som empowerment innebär. E-hälsa beskrivs ofta som ett verktyg för ökad 
empowerment till den enskilde medborgaren. Genom egen kontroll och tillgång till 
information för eget beslutsfattande skall den enskilde medborgaren stärkas. Denna syn på 
IKT som verktyg till ökad empowerment stöds av EU och en särskild plan för utveckling av 
e-hälsa samt en hälsoportal på Internet (Europe´s Information Society).  Genom stöd av ny 
teknik för att t.ex. få tillgång till uppdaterad information kring sin hälsa och en ökad möjlighet 
till kommunikation med professionella, anhöriga och vänner skall medborgarens 
självbestämmande öka. Rörelsefrihet och mobilitet är också begrepp som hör till känslan av 
egenmakt och är ofta ihopkopplade med utvecklingen av ny mobil teknik. Genom den mobila 
tekniken skall vi som medborgare kunna förflytta oss och ändå ha samma tillgång till 
information som stöd och kunna kommunicera med de vi behöver för att känna trygghet och 
säkerhet. 
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3 Del ett - Varför och hur används dagens larm? 

Denna del av projektet skedde som en studie inom projektkurs 2 i Arena Livsstil hälsa och 
teknik, Luleå tekniska universitet och projektgruppen bestod av studenterna John Folkesson, 
Jonas Malmqvist och Helena Rådström. Handledare var en av författarna till denna 
forskningsrapport, Anita Melander Wikman. För att få veta hur trygghetslarm används 
analyserades data från alla inkomna trygghetslarm som registrerats i Luleå kommun under en 
femdagarsperiod. Dessa fem dagar är slumpvis utvalda men sammanhängande under perioden 
2005-08-01 till 2005-08-05.  
 

3.1 Funktion av dagens trygghetslarm 
De trygghetslarm som används idag är avsedda för akuta situationer som exempelvis vid 
hastigt insjuknande, olycksfall, vid behov av ambulans etc. då individen inte kan vänta till 
hemtjänsten kommer. Trygghetslarmet är däremot inte ämnat som hjälp vid icke akuta 
situationer såsom medicinering, hushållsgöromål och uppassning – dessa uppdrag åligger 
hemtjänsten (Social förvaltningen, Luleå kommun). Vid ett eventuellt behov av hjälp trycker 
brukaren på sin larmknapp som antingen sitter som en klocka runt handleden eller som ett 
halsband runt halsen. Personal svarar i den vita trygghetstelefonen som brukaren har 
någonstans i sitt hem (se figur 1). Larm inom Luleå kommun sänds till larmcentralen vid 
Äldrecentrum Fyren3. När larmet mottagits och personalen svarat på larmet kan det ske tal-
kontakt mellan brukaren och personalen genom trygghetstelefonen. Telefonen är ansluten till 
telefonlinjen samt ett eluttag. Vid eventuellt strömavbrott slås inte telefonen ut eftersom ett 
backup-system i form av batterier finns i telefonen. Detta gäller dock inte hos alla 
teleoperatörer. Brukare får därför ett informationsblad över vilka teleoperatörer som har 
denna funktion. 

 
Figur 1 Trygghetslarm i form av ett armband samt en trygghetstelefon (Attendogroup). 

 Personal svarar via en högtalartelefon som brukaren har någonstans i sitt hem. Larmet sänds 
till en larmcentral. När larmet mottagits och personalen svarat på larmet kan det ske tal-
kontakt mellan brukaren och personalen genom trygghetstelefonen. Telefonen är ansluten till 
telefonlinjen samt ett eluttag. Trygghetslarmet har en räckvidd i hela hemmet och cirka tio 
meter utanför, därefter blir larmet obrukbart. Skulle brukaren larma utanför hemmet, utanför 
tio-meters zonen, kan däremot ingen tal-kontakt upprättas. En detalj brukare måste känna till 
är att det inte går att ringa samtidigt som man larmar. Funktionen av larmet kan också vara 
beroende av vilken teleoperatör man valt. Trygghetslarmet har en räckvidd i hela hemmet och 
cirka tio meter utanför, därefter blir larmet obrukbart. Skulle brukaren larma utanför hemmet, 
utanför tiometerszonen, kan däremot ingen tal-kontakt upprättas. En detalj brukare måste 

                                                 
3 Resurscentrum Fyren ligger centralt beläget i Luleå intill Sundsgårdens äldreboende. Där finns lokaler för 
social samvaro, rehabilitering och "pensionatsvistelse" under kortare perioder. Fyren är en viktig 
utvecklingsresurs för äldreomsorgen i Luleå. Där finns även larmcentralen där trygghetslarmen i Luleå kommun 
tas emot och åtgärd bestäms. 
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känna till är att det inte går att ringa samtidigt som man larmar (Socialförvaltningen, Luleå 
kommun). Det innebär att trygghetslarmet i många fall kan komma att fungera som en 
begränsning av rörelseförmågan och därmed även påverka rörelsebeteendet i form av minskad 
rörelsefrihet. 
 
Peeters (2000) menar att det de äldre människorna ogillar produkter som kategoriserar dem 
som gamla. Att använda ett synligt trygghetslarm kan göra att många äldre känner sig 
stigmatiserade. Trygghetslarm är något som många äldre associerar till sjukdom och 
beroende. Detta gör att trygghetslarmen bara når ut till en liten del av den potentiella 
marknaden och att många äldre börjar använda larmen i ett sent skede. Dessutom väljer 
många äldre att gömma trygghetslarmet från omgivningen genom exempelvis att dölja det 
innanför tröjan. I artikeln kan man även läsa att trygghetslarm minskar de äldres flexibilitet 
och minskar deras möjligheter att leva ett socialt liv. Under 1980-talet diskuterades den stora 
potential som fanns bakom de vanliga trygghetslarmen. Det talades om rökdetektorer, 
inbrottslarm, aktivitetsövervakning, teleövervakning och mycket mer. Trots diskussionerna på 
80-talet har trygghetslarmen exploaterats och utvecklats i mycket liten skala (Thie, 1998). 

 

 
Figur 2 Funktion av dagens trygghetslarm (fritt efter original från Trygghetslarm.nu). 

 

3.2 Frågeställningar 
Del ett svarar på följande frågeställningar: 

• Hur används trygghetslarm? 
• Av vilken anledning larmar brukaren? 
• Hur åtgärdas larmen och av vem? 
• Hur kan larmen utvecklas? 

3.3 Genomförande 
För att få veta hur trygghetslarm används analyserades data från alla inkomna trygghetslarm 
som registrerats i Luleå kommun under en femdagarsperiod. Dessa fem dagar är slumpvis 
utvalda men sammanhängande under perioden 2005-08-01 till 2005-08-05. Detta material 
sammanställdes utifrån larmningens tidpunkt på dygnet, samt larmorsak och larmåtgärd. 
Intervjuer med larmpersonal Elsa Berg och Eeva-Kajsa Nilsson vid Äldrecentrum Fyren, 
Luleå gjordes (2005-11-21). Projektgruppen som sammanställt materialet och diskuterat 
resultatet bestod av John Folkesson, Jonas Malmqvist och Helena Rådström.   

3.4 Resultat 
Resultatet som redovisas är dels data från det informationssystem, Wilma, som 
larmpersonalen vid Fyrens äldreboende använder, dels data från intervjuerna med 
larmpersonalen.  
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3.4.1 Användning av dagens trygghetslarm  
I Luleå kommun finns det omkring 1200 trygghetslarm i bruk. Vissa brukare utnyttjar 
trygghetslarmet flera gånger per dag, medan andra använder det någon enstaka gång per år. 
De personer som har dessa trygghetslarm är alltifrån äldre som klarar sig själva men vill 
känna trygghet, exempelvis diabetiker och tidigare strokedrabbade, till dementa som behöver 
hjälp i det vardagliga livet.  
 

Tabell 1.  Antal registrerade larm i Luleå kommun mellan 2005-08-01 och 2005-08-05 
 Morgon 

(05.00-
09.00) 

Förmiddag 
(09.00-
12.00) 

Eftermiddag 
(12.00-
17.00) 

Kväll 
(17.00-
22.00) 

Natt 
(22.00-
05.00) 

Summa antal 
larm 

Larm 127 81 100 119 127 554 
 
Tabell 1:1 visar en sammanställning av antalet inkomna registrerade larm under perioden 
2005-08-01 till 2005-08-05. Under förmiddagen registrerades i genomsnitt något färre larm, 
men sammanställningen visar att larmens spridning över dygnet är relativt jämn. I genomsnitt 
inkommer över 100 larm per dygn. 
 
Tabell 2.  Antal registrerade orsaker till inkomna larm i Luleå kommun mellan 2005-08-
01 och 2005-08-05 
Orsak  Antal larm   

Batterilarm  12  
Behöver hjälp  294  
Fellarm  63  
Förfrågan  74  
Ingen kontakt  12  
Meddelande  13  
Operatörsåtgärd  36  
Personal larmar  1  
Provlarm  35  
Ramlat  13  
Socialt larm/Otrygg  13  
Väntar på hjälp  34  
Summa  600  

 
Orsakskategorierna grundar sig på dataprogrammet ”Wilma” som används på larmcentralen. 
Ett övervägande antal orsaker av inkomna larm består av ”Behöver hjälp”. Kategorin 
”Behöver hjälp” innefattar enligt larmpersonalen exempelvis toalettbesök, plötsligt insjuknade 
och fallolyckor. Av larmorsakerna är flera förknippade med installation och funktion av 
trygghetslarm. Till dessa räknas ”Provlarm”, ”Personal larmar” samt ”Batterilarm”. Enligt 
larmpersonalen är mängden fellarm ett problem. Eeva-Kajsa Nilsson berättar att många av de 
äldre känner sig stött eller rädd vid fellarm. Många av de äldre vill inte vara till besvär och 
kan därför vid ett fellarm tycka att det är förargligt att störa personalen. Larmknappen kan 
enligt Nilsson i vissa situationer vara mer känslig, exempelvis om man sitter vid bordet och 
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läser en tidning och råkar vinkla armen mot bordet. Då aktiveras larmknappen lätt. Likaså kan 
larmknappen av misstag kommas åt vid sängläge i samband med vändning. Att bli väckt av 
att någon talar till en i trygghetstelefonen kan av vissa larmkunder upplevas mycket obehaglig 
och framkalla rädsla. Kategorin ”Förfrågan” är vanligt bland inkommande larm. Detta rör sig 
ofta om förfrågningar om vad klockan är, när hemtjänsten kommer med mat, vilken dag det är 
och så vidare. Elva inkomna larm registrerades som ”Socialt larm”. Kategorin innebär enligt 
den intervjuade larmpersonalen att brukaren känner sig ensam och vill vara säker på att 
personal finns till hjälp ifall något skulle inträffa. Enligt Eeva-Kajsa Nilsson är det troligen 
inte enbart dessa 11 larm som kan betecknas som sociala larm. Även kategorierna 
”Förfrågan”, ”Otrygg/oro” och ”Behöver hjälp” kan även innehålla inslag av sociala behov. 
 
Tabell 3.  Antal registrerade åtgärder till inkomna larm i Luleå kommun mellan 2005-
08-01 och 2005-08-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd  Antal larm  

Antecknat  25  
Batteribyte, 
installation  

 1 

Installation 
trygghetslarm 

 2  

Kontaktat 
distriktssköterska 

 4  

Kontaktat 
hemtjänst  

 108  

Kontrollerat   131  
Meddela anhörig  1  
Ringt vik. 
Samordning 

 9  

Samtalat en stund   78  
Senare åtgärd  5  
Sänt Fyren  85  
Sänt nattpersonal  30  
Sänt mobil  
stödgrupp 

 1  

Sänt personlig 
assistent  

 47  

Uppringning   35  
Åter Fyren   43  
Summa   605  

 
Åtgärdskategorierna grundar sig på dataprogrammet ”Wilma” som används på larmcentralen. 
Majoriteten av åtgärder till inkomna larm består av någon typ kontroll genom att personal har 
skickas till brukaren. Kategorierna ”Kontrollerat”, ”Kontaktat hemtjänst”, ”Sänt Fyren”, ”Sänt 
nattpersonal”, ”Sänt personlig assistent” och ”Sänt mobila stödgrupp” innebär alla att 
personal skickats till brukaren för att hjälpa denne. ”Åter Fyren” innebär att Fyrens personal 
registrerat sin återkomst till larmcentralen efter att ha gjort ett besök hos brukaren för att 
kontrollera varför hon/han larmat. Antal registrerade ”Åter Fyren” överensstämmer inte med 
antalet registrerad utsänd personal från Fyren. Troligen registreras inte varje tillbakakomst 
från brukaren. Kategorin ”Samtalat en stund” är även den en vanlig åtgärd där personal inte 
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behöver sändas ut på plats, utan de har samtalat med brukaren en stund för att lösa 
uppkommen situation. Kategorin ”Antecknat” innebär att Fyrens larmpersonal noterat 
meddelanden från brukaren och dylikt. Tabell 1, tabell 2 och tabell 3 har alla olika summor. 
Detta beror enligt den intervjuade larmpersonalen på att om en brukare larmar två gånger på 
rad registreras det som ett inkommet larm men som två orsaker. Att antalet åtgärder är fler än 
registrerade larm och även orsaker har sin förklaring i att vissa larmorsaker har krävt mer än 
en åtgärd. Att personalen registrerar sin återkomst till larmcentralen, det vill säga ”Åtgärd 
Fyren”, är även en förklaring. 
 
Diskussion 
Utifrån resultaten har projektgruppen John Folkesson, Jonas Malmqvist och Helena Rådström 
gjort följande diskussion. Av tabellerna att döma finns ett stort behov av trygghetslarm hos de 
äldre människorna. Att trygghetslarmen nyttjas kan tydligt konstateras. I Luleå kommun 
inträffar drygt 100 larm per dygn. Användandet av trygghetslarm skiljer sig från brukare till 
brukare. Vissa larmar flera gånger per dag medan vissa knappt larmar någon gång per år. 
Projektgruppen menar att trygghetslarmet används som hjälpmedel för att klara av de dagliga 
aktiviteterna och för att kunna bo kvar hemma. Identifikationen av vilka äldre människor som 
larmar och i vilken utsträckning denna typ av ”grupp” larmar skulle kunna ha stor relevans, 
men ligger utanför denna studie. För dem som enbart har trygghetslarmet som trygghet och 
”utifall att” och därmed är mer eller mindre självständig och oberoende av daglig hjälp, är det 
tänkbart att trygghetslarmet begränsar och inskränker rörligheten och möjlighet att leva ett 
socialt liv. Eftersom dagens trygghetslarm inte fungerar annat än inomhus kan det hämma 
modet att våga gå ut och lämna den trygghet som finns i hemmet. Denna problematik 
konstaterar även Peeters (2000). Om gruppen självständiga är en stor ”användargrupp” är det 
värdefullt anser projektgruppen att fortsätta utvecklandet av dagens trygghetslarm, så att de 
även kan känna sig trygga när de rör sig utomhus. Samtidigt är det lika relevant att dagens 
trygghetslarm utvecklas för dem som är mer beroende och bara rör sig inom hemmet. För 
denna ”brukargrupp” kommer framför allt att utvecklandet av fallsensorer har stor betydelse 
enligt projektgruppen. Enligt lagstiftningen (SFS1982:763, SFS 2001:453) ska behov av 
trygghet tillgodoses. De särskilda bestämmelserna för de äldre människorna (att de ska få 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra) styrker även att dagens trygghetslarm bör fortsättas 
utvecklas. 
 
Den klart största larmorsaken är ”Behöver hjälp”. Enligt larmpersonalen innefattar denna 
kategori bland annat att brukaren har ramlat. ”Ramlat” finns för övrigt även som en egen 
kategori, vilket gör det otydligt hur vanligt fallföreteelser egentligen är. Enligt 
Sjukgymnastförbundet (2005-12-02) är fallolyckor betydligt mer vanligt förekommande än 
vad många tror. De 13 fallolyckor som registrerats under femdagarsperioden kan verka få. 
Men då kategorin ”Behöver hjälp” också innefattar fall är det enligt projektgruppen tänkbart 
att det finns ett mörkertal av fallföreteelser som gömmer de sig i denna kategori. Om de som 
fallit har kunnat larma på en gång, eller om de blivit liggande ett tag innan de kunnat nå 
larmknappen är okänt. Enligt Peeters (2000) väljer många äldre att inte ha på sig larmet 
synligt. Om man då exempelvis har larmet innanför tröjan blir det svårare att komma åt 
larmknappen. Med detta menar projektgruppen att ett trygghetslarm med fallsensor är en 
fördel, eftersom det skulle larma av sig själv vid ett fall. Däremot skulle kanske detta innebära 
att trygghetslarmet blir större vilket gör trygghetslarmet mer otympligt. Samtidigt borde 
fördelarna överväga nackdelarna enligt projektgruppen. 
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Problematiken kring fellarmningen är inte bra konstaterar projektgruppen. Brukarna ska inte 
behöva känna sig rädda eller stötta på grund av att trygghetslarmet fellarmar, men att helt och 
hållet kunna utesluta fellarmsproblematik vore nästintill omöjligt. För så länge ett larm är i 
bruk kan det av misstag aktiveras och fellarma. Fallsensorenheten på det nya mobila larmet 
skulle enligt projektgruppen kunna innebära ytterligare en risk för fellarmning. Skulle den av 
misstag tappas i golvet t.ex. skulle ännu en typ av fellarm uppstå. 
 
När det gäller registrerandet av ”Socialt larm” diskuterar projektgruppen huruvida statistiken 
överensstämmer med verkligheten. De anser att det är samma oklarhet med denna kategori 
som med kategorin ”Ramlat”. Sociala inslag finns inte enbart i kategorin ”Socialt larm” utan 
även i ”Förfrågan”, ”Otrygg/oro” och ”Behöver hjälp”. Det är alltså oklart hur stor del av 
larmen som utgörs av denna orsak. Larmåtgärderna kräver vid de allra flesta larm fysisk 
kontroll, det vill säga att någon personal varit på plats hos brukare för att personligen 
kontrollera den uppkomna situationen. Antalet registrerade ”Åter Fyren” överensstämmer inte 
med antalet utskickad personal, men detta har ingen större relevans. Projektgruppen anser att 
utveckling av datasystemet ”Wilma” kan vara av betydelse. Om åtgärder och orsaker blir 
tydligare definierat och kategorierna mera renodlade skulle det i sin tur kunna leda till en 
kvalitetsutveckling, eftersom det skulle underlätta utvärdering av larmverksamheten. 
 
Enligt Janssons (2004) licentiatavhandling om vårdbiträdens åsikter, erfarenheter och 
förväntningar angående tekniken inom vården konstateras att personalen hade en vana att 
använda sig av teknik, dock inte att använda sig av IT-system som hjälpmedel vid hemtjänst. 
Det fanns svårigheter att förstå hur de skulle använda IKT i sitt arbete. Likaså svårt att hjälpa 
till att utveckla IKT, då det upplevde det svårt att veta vad de själva behöver. Detta är enligt 
projektgruppen en problematisk situation eftersom vårdpersonalen hamnar någonstans mitt 
emellan. Produktutvecklare kan tänkas främst se till brukarens/klientens behov medan 
vårdpersonalen kan förbises. Vårdpersonalen har en mycket viktig roll vid användningen av 
trygghetslarm. De är en andra part i ”systemet” och därför är det relevant att de vet och förstår 
innebörden av sin roll i utvecklingen. 
 
Slutligen konstaterar projektgruppen mot bakgrund av studiens resultat och vetskapen om 
projektet Mobilt trygghetslarm (2005), att utvecklingen av trygghetslarmen är på väg åt rätt 
håll. Förekomsten av fallolyckor bland de äldre medför att det är av stor betydelse att 
trygghetslarmen utrustas med en fallsensor (Nelson et.al., 2004). För att de äldre människorna 
ska ha möjlighet, och fram för allt kunna känna sig trygga, att röra sig utomhus är 
navigationssystem som GPRS  av stor relevans. Utvecklingen inom trygghetslarm går stadigt 
framåt och inom en snar framtid finns förhoppningsvis ett trygghetslarm på marknaden som 
kan erbjuda de äldre människorna mer mobilitet och trygghet. 
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4. Del två – Hur upplever testpersoner användandet av ett 
mobilt larm? 
Med ovanstående kunskap om hur dagens trygghetslarm begränsar rörelsefriheten eftersom 
tekniken inte fungerar utanför 10 meters radien så var det intressant att studera om ett mobilt 
larm skulle påverka rörelsefriheten. För att göra detta möjligt utvecklade forskare på Luleå 
tekniks universitet, Institutionen för systemteknik, en teknisk lösning för ett mobilt 
trygghetslarm med falldetektor för automatiskt larm, positionering och larmkommunikation 
via GPRS. Syftet med projektet var att studera dessa tekniska lösningar, hur larmet skulle 
mottagas, vilka konsekvenser detta skulle medföra för brukare, samt hur arbetsrutiner skulle 
kunna ändras. En applikation för ett trygghetslarm i en mobil klient utvecklades samt en 
applikation för hantering av larmet (mottagar del). Syftet med del två av denna studie var att 
utvärdera detta mobila larmsystem ur ett empowerment perspektiv. 
 

4.1 Frågeställningar 
De frågeställningar som vi ville ha svar på i denna studie var:  

• Hur påverkas rörelsefriheten vid användningen av ett mobilt larm? 
• Hur påverkas integriteten vid användningen av ett mobilt larm? 
• Hur påverkas tryggheten vid användningen av ett mobilt larm? 

4.2 Metod 
Under följande avsnitt kommer genomförandet av interventionen/fältprovet att beskrivas, 
beskrivning av de brukare som testat larmet samt metoder för insamling av data. 

4.2.1 Urval och beskrivning av testpersonerna 
Testpersonerna var totalt 9 personer i ålder 60-87 år. Sex kvinnor och tre män. Alla bodde i 
eget boende, lägenhet eller villa. Fyra personer var äldre utan funktionsnedsättning som lever 
ett aktivt liv som pensionärer och fem äldre hade funktionsnedsättning som balanshinder, 
yrsel och rörelsesvårigheter. 

 Ändamålsenligt urval användes, vilket innebär att testpersonerna valts ut medvetet för att få 
svar på studiens syfte (jfr. Patton, 2002). Urvalskriterierna var att hälften av gruppen skulle 
bestå av äldre utan funktionsnedsättning, som var aktiva och intresserade av att använda ny 
teknik. Hälften av gruppen testpersoner skulle vara äldre med traditionellt trygghetslarm och 
hemtjänst som hade promenader som bistånd. Testpersonerna rekryterades av enhetscheferna 
för två enheter, enheten Ordinärt boende och Trygghetslarmet, inom respektive Bodens och 
Luleå kommun samt genom förfrågan till en referensgrupp av pensionärsorganisationer i 
Luleå kommun.  

Testpersonernas rörlighet/mobilitet 
För att få inom hur stort område eller hur stor rörelseradie/livsutrymme testpersonerna rört sig 
under den senaste fyra veckors perioden användes instrumentet Life Assessment Scale (LSA). 
LSA mäter rörlighet/mobilitet och används för att mäta hur stor radie inom och från hemmet 
som personer rör sig under en 4 veckors period (Peel et.al, 2005). Instrumentet översattes till 
svenska av en av författarna (se Bilaga 3) och besvarades av testpersonerna i samband med 
intervjun. Instrumentet LSA mäter en persons fysiska kapacitet och andra faktorer som kan 
begränsa rörligheten. LSA skalan sträcker sig mellan 0 (”Helt sängbunden”) till 120 (”Reste 
utanför bostadsorten varje dag utan hjälp”). Testpersonernas mätvärden redovisas i Tabell 4. 

 20



 
Tabell 4: Testpersonernas rörelseradie/livsutrymme 
Testperson Mätvärde LAS 
T1 41 
T2 60 
T3 72 
T4 78 
T5 47,5 
T6 Ej svarat Ej svarat 
T7 34 
T8 30,5 
T9 105 
 
De testpersoner som var äldre utan funktionsnedsättning hade ett mätvärde på 60 och över och 
de testpersoner som var äldre med funktionsnedsättning hade mätvärden mellan 30,5 – 47,5. 
Ett mätvärde på 30,5 betyder att personen går dagligen med hjälpmedel runt i hemmet och 
mindre än en gång per vecka till platser i närheten av hemmet, utanför sina kvarter eller 
utanför sin bostadsort. Ett mätvärde på 105 betyder att testpersonen är oberoende av stöd eller 
hjälp och rör sig varje dag på platser utanför sina kvarter men inom sin bostadsort och 2-3 ggr 
i vecka utanför sin bostadsort. 

4.2.2. Etiska överväganden 
En etisk ansökan gjordes till regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Varje testperson fick 
förutom muntlig även en skriftlig information om projektet ”Inbjudan att medverka i ett 
försök Mobila Larm” med underskrift för samtycke (se Bilaga 1 och 2). Deltagandet i både 
försöket och intervjun var helt frivilligt och testpersonerna informerades om att de när som 
helst kunde avbryta sitt deltagande. 

4.2.3 Intervention/fältprov 
Larmet som testades bestod av en larmtelefon SRT 290 med larm knapp och tre larm har 
dessutom försetts med en fallsensor som utlöses vid eventuellt fall. När larmknappen används 
så går larmet direkt via trådlös kommunikation till personalens mottagare. Larmtelefonen 
innehåller även en positioneringsfunktion vilken gör att den som larmar går att lokalisera på 
en kartbild i personalens mottagare i detta fall en QTEK 9090. Testerna utfördes v. 50-51 år 
2005 och v 3-8 år 2006, i sammanlagt 3-6 veckor. Testpersonerna fick en utförlig 
användarmanual. Testpersonerna använde det mobila trygghetslarmet och testade detta vid 
olika tillfällen i sitt dagliga liv. De larmade när de var i rörelse Exempelvis när de hälsade på 
hos nära och kära, på besök på sjukhuset, på sina dagliga promenader ute på gården. 
Anvisningen till testpersonerna med funktionsnedsättning var att de skulle använda larmet i 
situationer som de om de varit ensamma på promenad skulle ha kontaktat någon för trygghet 
och säkerhets skull. Testpersonerna blev också upplysta om att försöket var frivilligt och att 
de närhelst de så önskade kunde avbryta deltagandet. De blev också upplysta om att larmet 
var att se som en utvecklingsprodukt och därför ej kunde ses som ett säkrat larmsystem. Om 
testpersonen skulle hamna i nöd uppmanades de att använda samma stöd och hjälp som om de 
inte haft något larm. Mottagningsfunktionen av larmen bestod av att två enhetschefer inom 
äldreomsorgen, med hjälp av en handdator, QTEK 9090 svarade på larmet och lokaliserade 
testpersonen. Detta mottagnings program var utvecklat för fältprovet tillsammans med 
personalen. I programmet går det att lägga in fakta om testpersonen så att man vet vem som 
larmar samt annan nödvändig information vid ett larm t.ex. kända sjukdomar, adress, 
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anhöriga. I applikationen fanns även ett positioneringsprogram Wisepilot, som startade 
automatiskt vid larm så testperson gick att lokalisera. Under testperioden inkom 3-4 larm per 
dag. Larmen i Boden gick i första hand till mottagningsenheten i Boden och larmen i Luleå 
gick i första hand till mottagningsenheten i Luleå. Kunde inte personalen i Boden svara så 
gick larmen över till mottagningsenheten i Luleå och vise versa. Personalen som svarade på 
larmet fungerade även som support och svarade på frågor från testpersonerna. När samtalet 
avslutades skickades ett SMS med testpersonens position från testpersonens larm till 
mottagardelen. Personal kunde därefter hämta en karta i mottagardelen och därefter navigera 
sig till testpersonens position för att hjälpa henne/honom. Figur 3 visar hur larmet var tänkt att 
fungera.  

 
Figur 3  Funktion av Mobilt trygghetslarm ( Hallberg, 2005). 

 
 

4.2.4 Kvalitativ intervjumetod 
För att få kunskap om hur testpersonerna upplevt användningen av ett mobilt larm samt deras 
syn på ny teknik som ett stöd för ökad empowerment gjordes intervjuer med samtliga 
testpersoner. Intervju som metod används ofta när man vill studera människors erfarenheter, 
kunskap och känslor (Kvale, 1997). Genom intervjun kan de intervjuade med egna ord berätta 
om och beskriva sina erfarenheter ur ett inifrånperspektiv. Intervjuerna gjordes av en av 
författarna, Anita Melander Wikman. Intervjuerna skedde i testpersonernas hem och varade 
mellan 45 minuter till 1½ timma. Intervjuerna hade öppna frågeställningar utifrån en 
frågeguide och testpersonerna svarade på frågor som ”Kan du berätta om hur du upplevt att 
använda larmet?” och ”Kan du berätta vad rörelsefrihet betyder för dig?” , ”Vad tänker du på 
när du här ordet ”rörelsefrihet”?” Intervjuerna bandades och skrevs ned ord för ord. I denna 
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forskningsrapport har intervjuerna analyserats och kategoriserats utifrån frågeställningarna 
med hjälp av kvalitativ innehålls analys (jfr Downe-Wamboldt, 1992). 

4.5 Resultat 
De kategorier som bildades av svaren på forskningsfrågorna var, ”Rörelsefrihet – vad är 
det?”, ”Trygghet och säkerhet, vad är man rädd för?”, ”Vem skall vara på andra änden av 
larmet?”, ”Positionering”, ”Hur ska ett mobilt larm se ut från ett brukarperspektiv?” och 
”Inställning till ny teknik som ett redskap och hjälpmedel för äldre”. För att belysa resultatet 
används citat som presenteras i kursiv stil. 

4.5.1 Rörelsefrihet – vad är det? 

Samtliga testpersoner ombads att ge sin egen definition på rörelsefrihet. Svaren som gavs var 
att ett trygghetslarm kan ge ökad rörelsefrihet och trygghet, särskilt om det är mobilt och går 
att använda utanför hemmet. Rörelsefrihet kan också innebära att ha möjlighet att genomföra 
sina egna önskningar och behov. En testperson uttryckte det så här: 

”Jag ser det (rörelsefrihet) som en funktion att du kan genomföra dina egna önskningar och 
beslut att företa dig och att du inte är beroende av omgivningen va. Det är rörelsefrihet för 
mig och att du inte har nedsättande funktioner som handikappar dig. Eller att man inte kan 
använda bilen eller för all del gå med rollator eller gå utan ansträngning.” 

En annan testperson såg rörelsefrihet som en nödvändighet för att leva och att livet annars 
skulle upplevas som mycket påfrestade. Rörelsefriheten upplevdes av flera som starkt kopplad 
till trygghet. Det var graden av trygghet som avgjorde hur pass stora svängar man tordes röra 
sig. Det var också frågan om att göra en avvägning innan man gick ut kring hur mycket man 
trodde att man orakade, så att man skulle vara säker på att orka gå hem igen. En testperson 
trodde att dessa funderingar ökar med åldern.  

Under reflektionen kring rörelsefrihet kom testpersonerna på olika tillfällen när de skulle 
kunna ha användning för det mobila larmet. Några av testpersonerna kände personer som 
hade traditionellt larm och som de upplevde hade mer och mer begränsat sitt rörelsefält och 
gick inte längre så långt hemifrån. Med ett mobilt larm trodde dessa informanter att deras 
bekanta skulle ha kunnat våga ”ta ut svängarna” lite vidare. En annan testperson som själv 
hade funktionsnedsättning såg möjligheter med ett mobilt larm när det gällde rörelsefrihet: 

 ”Man skulle kanske till och med våga sticka iväg med rollatorn efter en stig och titta på 
fåglar, vid en damm eller så där det inte är så mycket människor. Bara för upplevelsen.” 

Att ta sig till stugan själv med färdtjänst och övernatta skulle vara en dröm som uppfylldes om 
man hade ett mobilt larm. Att få större rörelsefrihet. En av testpersonerna erinrade sig ett 
tillfälle då han testat att åka skidor trots funktionsnedsättning. Han hade fallit och ej kommit 
åt sin mobiltelefon och reflekterade under intervjun över att om han haft tillgång till ett mobilt 
larm med fall sensor så skulle larmet ha lösts ut automatiskt. Ett mobilt larm skulle enligt 
testpersonerna i vissa situationer kunna ersätta en vanlig mobiltelefon om den var lättare att 
använda. Det var viktigt att det var lätt att använda. En av testpersonerna kände en person som 
hade ett traditionellt larm använde ändå telefonen när hon ville ha hjälp. 
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4.5.3 Trygghet och säkerhet, vad är man rädd för? 

Det testade mobila larmet upplevdes av testpersonerna som en trygghet. Känslan av att veta 
att man kunde nå någon och bli hörd av någon om det skulle inträffa något sågs som 
värdefull. Största rädslan som testpersonerna angav var att ramla och bli liggande utan att 
någon hjälpte dem eller att de inte skulle bli upptäckta. Denna rädsla beskrevs på olika sätt. 

”Även om jag går här på våran gata, där känner jag ju alla människor så där skulle jag 
säkert få hjälp men det är ändå en otrygghet att gå ut själv. Jag behöver ju bara gå ut på 
tomten här så om ingen är hemma så kan jag ju ramla.” 

De av testpersonerna som hade funktionsnedsättning beskrev att de inte ville gå ut själva på 
grund av rädslan för att falla och därför gav de sig aldrig ut på någon längre tur ensamma. 
Anhöriga eller personal från hemtjänsten var sällskap och stöd om de hade tid. Några 
informanter nämnde rädslan för våld och överfall som en orsak till rädslan. De ansåg att som 
samhället såg ut med ett accelererande våld, så vågade man sig inte ut längre som äldre. 
Särskilt inte när det var mörkt. Känslan av att inte kunna försvara sig eller springa undan 
gjorde att man kände sig mera utsatt, 

 ” Jag kan inte springa ifrån nån. När man ser att ”den där kan inte kuta nåt fort, där rycker 
vi väskan!”.  

I sådana situationer skulle ett mobilt larm kunna vara till hjälp och de skulle även kunna 
fungera som ett överfallsskydd enligt en testperson. Det fanns en rädsla för att skada sig på 
platser där man inte blir upptäckt så fort. Att bli liggande utan att någon skulle bry sig var 
också en återkommande rädsla och att inte bli hörd ifall man ropade på hjälp. Då skulle ett 
mobilt larm kunna fungera som en trygghet men en vanlig mobiltelefon var också en trygghet. 
 
”Det läser man ju om dagligen om gamla, ja inte bara gamla utan människor som ligger och 
dör och som inte har nån att ringa till.” 

4.5.4 Vem skall vara på andra änden av larmet? 
Nästa alla testpersoner var överens om att anhöriga ej skulle vara de som svarade på larmet. 
Den lösningen kändes alldeles för osäker. De flesta angav skäl som att de att de hade fullt upp 
på sina arbeten och skulle inte kunna ta på sig den uppgiften. Det skulle heller inte vara 
tillförlitligt eftersom den anhörige kanske skulle glömma ta med sig mottagar delen när 
hon/han reste bort någonstans.  

” Nej, Helt vansinne! För det första, det finns personal som sitter på en larmcentral och dom 
är ju mest skickade naturligtvis att sköta det där. … Och sen tycker jag ju att det är ett väldigt 
stort ansvar för den anhörige: Nej jag kan ju inte gå dit eller jag kan inte gå på den middan 
eller det för att jag har ansvar för min moster som är ute och går kanske. Jag tycker inte att 
man skall lägga ansvaret på den anhörige.”  
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Det fanns delade uppfattningar om vem som skulle ansvara för att svara på larmet. Några 
testpersoner ansåg att det skulle kunna vara en tjänst och att SOS alarm skulle ansvara för 
denna tjänst. Andra tyckte inte att det var viktigt med hög kompetens för att ta emot akuta 
skador utan att det räckte om det var en person man kunde lita på och som visste hur de skulle 
hantera larmet. Ta kontakt med anhöriga eller skicka någon från sjukvården t.ex. Andra tyckte 
att kommunen skulle stå för denna service precis som en del kommuner ansvarar för de 
traditionella trygghetslarmen:  ” Det är ju bara att utbilda människor för det, för det är ju 
inga större konstigheter. När man kan det.” 

Den gruppen äldre som testade larmet och som ej hade några funktionshinder och upplevde 
sig själva som mycket rörliga; cyklade, gick långa promenader och åkte skidor hade 
synpunkter om hur de trodde att larmet skulle kunna användas. De tänkte då på äldre som inte 
hade sina anhöriga i närheten utan på andra platser i landet och tänkte att i vissa fall kanske 
grannar eller vänner skulle kunna vara ett alternativ som mottagare av larmet. 

”Om man ser på åldringarna som bor här, dom har inte någon nära anhörig utan dom är ju 
spridda över hela landet. Då måste det nästan bli någon granne eller …en nära vän som 
skulle ha den här funktionen.” 
 
Det framkom även en fundering på hur pass mycket man kunde räkna med att omgivning, 
grannar, vänner etc. skulle vara beredda att ställa upp med när det gällde att vara på 
mottagarsidan av ett larm. ”Jag tror det handlar om en attitydfråga. Vissa har det inom sin 
familj, det här att man ska ta hand om varann, men de flesta i Sverige är vana att köpa sig 
fria från grejer, hellre betalar så slipper jag det…” 
En testperson gjorde en jämförelse med billarm som ingen reagerade på längre och ansåg att 
det var viktigt att det mobila larmet skulle gå direkt till en mottagare som man visste skulle 
åtgärda larmet. 

4.5.5 Positionering 
Det utkristalliserade sig två synvinklar när det gällde frågan om positioneringen som 
integritetskränkande. Den ena åsikten var att om man ej hade anledning att dölja något så var 
det ingen fara för integriteten. En testperson uttryckte det så här: ”Jag ser inga problem i det 
här, såvida man inte är ute i skumraskaffärer. Men man tillhör kanske inte till den kategorin 
när man är i behov av något sånt här”.  Den andra inställningen var att samhället redan är så 
övervakat att en teknik mer eller mindre inte spelade någon roll. Därför upplevdes inte 
positioneringsfunktionen som integritetskränkande. ”Det finns så mycket SÄPO-varianter 
redan överallt, alltså ”Storebror ser dig”. Med tanke på hur fotograferade vi redan är.” En 
försöksperson ansåg att det redan går att kartlägga en människas liv genom t.ex. användning 
av kontokort, vad man lånar för böcker, köper för mat etc. så att någon kan ta reda på var man 
finns om man skadat sig, ansågs endast som en fördel. Den stora skillnaden var enligt 
samtliga informanter att om positioneringen var önskad från en själv då upplevdes den enbart 
som en hjälp och var en klar önskan om en förbättrad trygghet. 
 
Alla testpersoner var positiva till positioneringen och såg inga hinder när det gäller 
integriteten. En oro framkom om att inte bli hittad. Att den person/personal som sökte efter en 
inte skulle söka tillräckligt och att de skulle ge upp sökandet eller om man av någon anledning 
inte fanns kvar på den plats man larmat från. ”Man får inte tänka: Här var det ingen. Då går 
vi och fikar.” 
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Ingen av testpersonerna fick svar av mottagardelen ifall tekniken med positioneringen hade 
fungerat. Den som svarade på larmet hade inte sagt något om detta. ”Dom har inte sagt det 
men jag litar på att det har funkat.” 
 

4.5.6 Hur ska ett mobilt larm se ut från ett brukarperspektiv? 
I intervjuerna framkom olika förslag och idéer både när det gäller design, funktion, kostnad 
samt annan användning av ett mobilt trygghetslarm, idéer som testpersonerna fått genom att 
testa larmet. Detta resultat redovisas i följande underkategorier: design och kostnad.  
 
Design 
Trygghetslarmet måste ha en användarvänlig design. Viktigt att man begränsade antalet 
knappar till så få och så stora som möjligt. Larmknappen måste vara lätt att hantera om man 
råkar ut för något. Knappen som skall tryckas på skall vara lätt åtkomlig, även med handskar 
eller vantar på vintern och väl synlig gärna i färg. ”Den borde vara självlysande, dag som 
natt, överhuvudtaget” ansåg en testperson. Larmet skall vara lätt att bära med sig, helst sitta 
nära inpå kroppen och det skall gå att tala till larmet även från ”håll” utan att måsta ta upp det 
ur fickan eller handväskan.   Klädseln måste även passa för att man skall kunna bära med sig 
ett larm. Helst skulle den inte bestå av så många delar eftersom det var svårt nog ändå att bära 
med sig saker när man samtidigt använder rollator t.ex. Larmet måste alltså kunna nås och 
användas fastän man är upptagen att hålla i t.ex. handtagen på rullatorn eller kryckkäpparna. 
En rem runt halsen var ett förslag. 

” Det är klart att klädseln ska ju passa när man ska bära med sig en sån där. Man ska ju ha 
den ganska smidigt i nån ficka i närheten så även ditt tal går fram.”. 

”Man bör ju ha, om man inte kan ha det på armen eller nåt annat, ett brett band som inte 
skär in i halsen och som man kan ha utanpå en kappa, jacka eller nånting och låt det hänga 
här framme……och gärna ett sånt material att det hörs igenom. ”  

Det gäller att i alla lägen kunna komma åt larmknappen. Om man har den i en väska ansåg en 
informant att risken om man föll skulle vara att väska for iväg och då kunde man inte nå 
larmet. Särskilt om man har problem med t.ex. svaghet eller förlamning i en sida är det viktigt 
att larmet är utformat så att man kan trycka på knappen med hjälp av endast en hand ansåg två 
av testpersonerna som själva haft en stroke och därför var svagare i ena armen. Öronsnäckan 
skulle inte vara så iögonenfallande och klumpig. En testperson trodde att snäckan kan i bästa 
fall kunde se ut som om man hade en musikanläggning: ”Oh Fan, gubben har Mp3!” Andra 
tänkte istället att hörsnäckan visade att något var annorlunda eftersom det inte var vanligt att 
äldre bar freestyle. Detta skulle kunna göra dem utsatta. Laddningen är viktig men eftersom 
många människor redan är användare av mobiltelefoner så trodde man att det redan fanns en 
medvetenhet om att mobil teknik måste laddas. 

Även en form av ”påminnelselarm” borde utvecklas enligt en informant, som påminde om att 
man skulle ta med sig larmet när man går ut. Hur skall man säkra det var frågan? ”Det kanske 
skall vara på något sätt en påminnelse genom att man går ut genom sin dörr. Någonting som 
är i blickfånget”. ”Som i juletid – Du släcker väl ljusen!” 
 
Kostnad 
När det gällde kostnaden för ett mobilt larm ansåg några informanter att man får ha samma 
bedömningsgrunder som man utgår från när man fastställer vem som skall få ett mobilt larm 
som vid det nuvarande stationära larmet. En rädsla fanns att ett mobilt larm skulle bli för dyrt. 
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”Dom som kanske bäst behöver det har svårast att betala”. Det ansågs som en ekonomisk 
fråga och det skulle betyda att de som ansåg sig ha råd skulle förmodligen skaffa ett mobilt 
larm medan de som inte hade råd skulle vara tvungna att avstå. 

”Nä tack, jag har inte råd, såvitt inte kommunen går in i så fall. Men visst måste det vara värt 
lika mycket som nuvarande larm och lika mycket till.” 

En testperson såg det som den mest perfekta lösningen om kommunen kunde sköta om även 
ett mobilt larm men att man skulle vara tvungen att betala en del själv var man införstådd 
med.  Tidigare hade man varit van vid att hjälpmedel var gratis men man hade fått vänja sig 
vid att börja betala för dem och det fanns en förståelse för att kommunen måste ta ut en 
kostnad. Om tjänsten skulle vara privat så var det en fråga om kostnad. Förslag till lösningar 
framkom, ”Samma kostnad som mobiltelefoni, dyrare skulle nog inte gå”. 

4.5.7 Inställning till ny teknik som redskap och hjälpmedel för äldre  

En av frågeställningarna i denna del av studien var de äldre testpersonernas inställning till ny 
teknik som redskap och hjälpmedel. Den grupp av testpersoner som själva hade ett 
funktionshinder såg möjligheter med ett mobilt larm. ”Det är jag faktiskt positiv till. Allt som 
går att fixa är bra.” ”Det måste ju kännas som en oerhörd trygghet att ha ett larm som man 
kan nå nån människa ute” 

Även de informanter som hörde till gruppen aktiva pensionärer utan funktionshinder såg 
fördelar med den nya mobila tekniken. Dessa informanter berättade att medvetenheten om 
mobil teknik börjar öka och pensionärsorganisationerna har startat med kurser i mobiltelefon 
användning förra året. De hade uppfattningen att intresset var mindre hos kvinnor att lära sig 
använda mobil teknik men att det gällde att komma över detta och ta till sig den nya kunskap 
som växte fram. Samtliga testpersoner såg det som en fördel att få vara med och testa och ge 
sina sypunkter på en teknik som var under utveckling och hade många synpunkter på 
förbättringar. De var också mycket medvetna om att den testade produkten var under 
utveckling och därför endast kunde ses som en prototyp. 

” …jag vet ju att det är ett utvecklingsstadium som jag har förstått det och naturligtvis måste 
man jobba på att få det till en enhet.” 
”Vi var ju medvetna att det var en prototyp det här så vi fick ju ta det för vad det är.” 

Två av testpersonerna ansåg att det är viktigt att ny teknik testas, att man gör olika testupplägg 
där tekniken får prövas. De var medvetna om att fallolyckor är den vanligaste orsaken till 
olycka i hemmet och var positiva till att även larm som varnar vid fall utvecklas. När det 
gällde frågor kring säkerhet och den data som sänds mellan sändaren, larmet och 
mottagardelen så ansåg en informant att det var viktigt att man raderade alla data som hängde 
ihop med sändningen av ett larm. ”Det skall var som ett telefonsamtal, när man jag lägger på 
luren så skall det vara avslutat.” 

 27



Intresset för teknik var olika hos testpersonerna. Vissa var intresserade av all sorts teknik 
medan andra var mer neutrala. ”Jag är ju mest intresserad av att använda den, inte hålla på 
med den” . Under försöket hade en testperson funderat allmänt över teknikanvändning och 
fått en idé om att larmet borde aktiveras när man gick hemifrån och att mottagardelen skulle 
få en signal om att brukaren var på väg ut. Sedan skulle mottagaren kolla upp efter en 
halvtimma och höra hur brukaren mådde. En testperson ansåg att det kunde vara en tillgång 
för funktionshindrade äldre om larmet kunde aktiveras innan de gick ut. Om de t.ex. inte 
hittade tillbaka till sitt äldreboende efter en promenad utomhus så skulle det vara en trygghet 
både för personalen eller någon annan om de kunde se var dessa äldre var och ev. kunde de 
larma personalen på boendet. På så sätt skulle ny teknik fungera som redskap och hjälp för 
äldre.  

 

5 Del tre - Brukares uppfattning om användbarheten av det 
testade mobila larmet. 
Frågeställningar vid undersökningen av brukarnas uppfattning om användbarheten av det 
testade mobila larmet : 

• Hur fungerade det testade mobila larmet? 
• Hur användarvänlig är det testade mobila larmet? 
• Hur effektivt upplevs det testade mobila larmet vara? 
• Hur säkert anses det testade mobila larmet vara? 

Samtliga testpersoner fick svara på en enkät med påståenden kring funktion, 
användarvänlighet, effektivitet, belåtenhet och säkerhet som de skulle instämma i respektive 
förkasta. I enkäten fanns även utrymme för att ge egna kommentarer under respektive variabel 
Enkäterna delades ut i samband med intervjuerna och testpersonerna ombads skicka in svaren 
i medföljande svarskuvert. Enkäten som användes har tidigare använts vid utvärdering av 
mobil IKT (Melander Wikman, Jansson & Gard, 2005). Enkätfrågorna anpassades till att gälla 
mobilt larm (Se bilaga 4). Åtta testpersoner av nio svarade på enkäten. 
 
Funktion 
Funktionen bedömdes som mycket god. Larmutrustningen bedömdes av 5 av 6 informanter 
som att den fungerade helt och fullt när det gäller att skicka ett larm och vid samtalskontakt. 
Kontakt fungerade till och med mellan Luleå – Stockholm. De resterande 2 informanterna 
bedömde att larmet fungerade nästan helt och fullt. En av dessa hade upplevt att 
larmutrustningen gick sönder när hon slog av/på den för att spara batteri. 
 
Användarvänlighet 
Användarvänligheten varierade från 1 till 5 på en 5-gradig skala. Tillfredsställelsen med 
larmutrustningen varierade från 1-5 med ett medelvärde på 3. Larmutrustningen upplevdes till 
viss del (3 på 5-gradig skala) utformad för att fylla användarnas behov. Det upplevdes ganska 
lätt (3 på 5-gradig skala) att starta larmet samt att trycka på larmknappen. En informant valde 
att avstå från att gradera i siffror och skrev kommentaren ”Inte i befintligt skick” istället. 
Samtliga användare upplevde att användarmanualen till utrustningen var enkel att förstå, att 
det var enkelt att ladda batteriet i larmtelefonen och lätt att tala i larmtelefonen. En informant 
skrev kommentaren att hon ej behövt ladda utrustningen. Tre deltagare upplevde att det inte 
var svårt att höra vad den som larmar säger, tre upplevde att det kunde vara svårt. 
Deltagarna beskrev nackdelar med användarvänligheten som att larmet var stort, tungt, hade 
små knappar som var svåråtkomliga, speciellt om man har handskar på sig, de är inte 
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markerade, det finns för många sladdar, för båligt batteri och larmet kan inte stängas av 
användaren. Det ansågs viktigt att tal kan uppfattas på håll dvs. att man inte behöver hålla 
apparaten framför munnen. Larmet kan utformas så att det blir lättare att starta det och att 
trycka på larmknappen. Ytterligare kommentarer: Man fick trygghetskänsla när man hade 
larmet. Det skulle ha varit en färgad knapp. 
 
Effektivitet 
Larmets effektivitet bedömdes som relativt hög. En informant hade lagt till kommentaren 
”När den blir färdig” till detta svar. De 6 deltagare som bedömde påståendet 
”Larmutrustningen gör att jag kan leva upp till mina mål i det dagliga livet” som relevant 
instämde helt eller nästan helt i påståendet. Fem deltagare ansåg att de får svar genast när de 
larmar och att larmfunktionens effektivitet är tillfredsställande. Påståendet ”Det tar lång tid 
innan någon hittar mig när jag larmat” bedömde de flesta som inaktuellt, då de ej varit i den 
situationen, endast en höll med om påståendet. Två deltagare anser att larmutrustningen är 
klart bättre än det gamla traditionella larmet, två bedömer det som lika bra som tidigare 
utrustning, två svarar ej då de inte har någon tidigare utrustning att jämföra med och en att det 
ej gick att svara på då det inte var färdigställt. 
 
Fyra deltagare ansåg att larmutrustningen inte alls är bekväm att bära på sig, två är neutrala i 
sin uppfattning och en anser att utrustningen är mycket bekväm, bara man ser till att ha en 
ficka på kläderna lättåtkomliga och att sladden till hörapparaten räcker till från 
förvaringsfickan. För många delar, var också en kommentar. Apparaten började pipa på 
natten. På det fick hon svaret att apparaten larmat själv. 
 
Säkerhet 
Larmets säkerhet bedömdes som god som helhet. Samtliga deltagare bedömde 
larmutrustningens säkerhet som 3-5 på en 5-gradig skala (medelvärde 4). Tre av fyra som haft 
en tidigare larmutrustning upplevde denna nya bärbara som lika säker som den tidigare 
stationära. Den fjärde ansåg att larmet ej var färdigt och valde att inte svara. Ingen av de 8 
deltagarna som svarade var rädda att använda denna nya teknik. De upplevde det som säkert 
att skicka ett larm från larmtelefonen som de bar på sig. Positioneringen upplevde de också 
som helt säker. Tre av deltagarna ansåg att larmutrustningen innehöll de funktioner som ett 
trygghetslarm bör innehålla, medan de övriga hade synpunkter på hur larmet skulle kunna 
förbättras. Larmet måste vara en enhet ansåg en informant.  En förbättring skulle kunna vara 
att larmet vid utevistelse förses med ett chip som gör att larmcentralen kan följa personen med 
vissa tidsintervall, givetvis baserad på frivillighet. Smidigheten kan förbättras genom lättare 
och tydligare utformning. Kan larmet få fler användningsområden bör undersökas - 
multianvändning. Det kan också kopplas till SOS larmcentral då är det funktionellt hela 
dygnet. Larmet bör vara trådlöst. Stötsensorn fungerade ej för en person. Larmknappen bör 
vara av annan färg, gärna röd. 
 
Empowerment 
Sju deltagare ansåg att larmutrustningen erbjöd dem möjligheten att röra sig fritt och utföra 
sina vardagliga aktiviteter. Fyra ansåg att larmutrustningen gör att de själva kan bestämma när 
de skall gå ut. Samtliga åtta var positiva till denna nya teknologi. Tre av dem menade att 
larmutrustningen hade gjort dem mer positiva till användning av ny teknik och 4 menade att 
bärandet av larmet inte alls inskränkte dem i vardagslivet (2 menade att det inskränkte deras 
vardagsliv). 
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Aktivitet 
Fem deltagare ansåg att larmutrustningen inte alls hindrade dem att vara aktiva eller hindrade 
dem i deras vardagliga sysslor, de övriga två som svarade att utrustningen till viss del 
hindrade dem. Enligt fyra deltagare, dvs. de som svarade på denna fråga kunde inte 
larmutrustningen påverka vad de kan göra eller inte göra (att de kunde göra saker som de förr 
inte kunde) men en informant tyckte att så var fallet. 
 
Rörlighet 
Samtliga 8 deltagare som svarat ansåg att de i hög utsträckning (4-5) kunde röra sig fritt med 
larmutrustningen inomhus och utomhus. Ingen av deltagarna upplevde att larmutrustningen 
har hindrat dem från att resa. De gav kommentarerna: Reser ej. Å andra sidan hade jag inte 
planerat någon resa under försöksperioden. Enda frågetecknet är hur långt och vart jag kan 
resa och veta att larmet fungerar. Hur är det med säkerhetskontrollen? 
Larmutrustningen hade inte hindrat någon av de 8 deltagarna från att besöka vänner och 
släktingar. En kommentar var att larmet gick fram inomhus men vet ej om mottagaren såg 
hennes position. 
 
Livskvalitet  
Tre deltagare ansåg att användningen av larmutrustningen ökade deras upplevda livskvalitet 
(4-5), medan de övriga var mer neutrala. En kommentar var ”ingen annan larmutrustning 
provad eller behövd”. Ingen av dem kände sig övervakade när de använde larmet. Vetskapen 
om att de var positionerade gjorde inte heller att de kände sig övervakade utan den vetskapen 
gjorde i hög utsträckning (4-5) att de kände sig trygga eftersom andra vet var de finns. Två 
deltagare ansåg att användningen av larmutrustningen ökade deras livstillfredsställelse, en 
ansåg att den minskade den. 
 
Etiska ställningstaganden 
Samtliga deltagare ansåg att det är rätt och riktigt att använda denna typ av larmutrustning och 
kände sig inte alls tveksamma till ett allmänt användande av denna typ av trygghetslarm. 
Samtliga ansåg det vara rätt och riktigt att kunna positionera människor som ett hjälpmedel i 
vården. 

6. Larmpersonalens skattning av användbarheten av mottagnings 
systemet. 
De två enhetschefer från äldreomsorgen som testade mottagningsenheten (QTEK 1010) fick 
svara på en enkät med 24 frågor kring hur de ansåg användbarheten av systemet var (User 
satisfaction questionnaire). Svaren bestod av en skattningsskala från 1-4 (där 4 var max 
användbarhet) (se bilaga 3). Enkäten har tidigare använts i projekt där IKT utvecklats och 
testats inom äldreomsorg (Koch et.al., 2005). Resultatet av enkäten visade att båda 
mottagarna av larmen ansåg att det var lätt att logga in och att förstå hur man navigerar i 
systemet. De tyckte att det var generellt lätt att lära sig systemet, att läsa information och att 
navigera. Det var även lätt att komma ihåg hur man navigerar i systemet. De skattade båda en 
trea när det gällde en liten risk att göra ett misstag i arbetet när man använder systemet. En 
skattade 4 och den andra 2 när det gällde om det var generellt lätt att förstå hur man 
interagerar med systemet. En skattade en tre och den andra en fyra när det handlade om att 
systemet var lätt att lära sig, lätt att förstå hur man läste ut informationen och om systemet 
hade den rätta funktionaliteten samt om det var en liten risk att man gjorde ett misstag i 
systemet. På frågan om systemet var estetiskt tilltalande svarade en två och den andra tre, om 
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det var underhållande svarade en person 1 och den andra 4 och om den var känslomässigt 
tillfredställande/kul svarade den ena 2 och den andra 4. Båda tyckte att systemet var till hjälp 
och trevligt att använda. Om det var ett stöd i arbetet svarade en person 2 och den andra 4. På 
frågan om systemet var fri från buggar och om man kunde utföra arbetet utan felmeddelanden 
svarade en person 1 och den andra 2. Den ena personen svarade 3 och den andra 2 på frågan 
om systemet fungerade som de skulle, dvs. visade rätt position på kartan. 

7. Slutsatser 
Resultatet visar att dagens trygghetslarm används förutom till att påkalla hjälp även som 
kommunikationsmedel för att skapa trygghet. Dagens trygghetslarm har en begränsad räckvidd 
som gör att larmet ej kan användas utomhus. Det testade mobila larmet sågs som därför som en 
möjlighet till ökad rörelsefrihet. Det faktum att man var positionerad genom det mobila larmet 
upplevdes inte som integritetskränkande så länge man upplevde att det var personen själv som 
bestämde över användandet av larmet. Det testade mobila larmet var endast en prototyp under 
utveckling och testpersonerna bidrog med förslag till förbättring.  

Slutkommentar 
Resultaten som redovisas i denna forskningsrapport är endast en kategorisering och 
beskrivning av de svar som testpersonerna lämnat. En djupare innehållsanalys som diskuteras 
tillsammans med annan forskning inom området kommer att publiceras i ett senare skede. 
 

 31



Referenser 
Attendogroup (2005-11-28). Trygghetslarm [www dokument]. URL 
http://www.attendogroup.com  
 
Axelsson, J & Gard, G. (2002) Arbetssätt, kompetensanvändning och trivsel hos 
sjukgymnaster inom kommunal verksamhet. Nordisk Fysioterapi 6; 1: 2-8. 
 
Betänkande 2000/01:SoU5 Socialutskottet betänkande kring Regeringens proposition 
1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården. [www 
dokument]. URL http://www.riksdagen.se (2006-04-20) 
 
Bond, J. & Corner, L. (2004) Quality of Life and older people. Open University Press. 
England. 
 
Bratton R L. & Short T M.(2002)  Patient satisfaction with telemedicine: a comparison study 
of geriatric patients. Journal of Telemedicine and Telecare. Vol 7: 6 supplement 2:85-86 
 
Carelink. [www dokument].URL www.carelink.se (2004-11-16) 
 
Departementsrapport DS 2002:3 Vård ITiden – Strategier och åtgärder för att bredda 
användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård. Regeringskansliet. 
Socialdepartementet. 
 
Downe - Wamboldt, B . (1992). Content analysis; Method, applications, and issues. Health 
Care for Women International. 13; 313-321.  

 
Europe´s Information Society thematic. Portal E-health [www dokument].URL 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/ehealth/index_en.htm 
(060310) 
 
Europarådet (2003) Recent demographic developments in Europe [www dokument]. URL 
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/population/demographic_year_book/ 2006-04-24) 
 
Ghaye T. (2001) Empowerment through reflection: Competence for the new millennium or 
case of the emperor’s new clothes? In: Velde C. editor. International Perspectives on 
Competence in the Workplace. Kluwer Academic Publishers; pp.181-202 
 
IST (2002), Information Society and Technology, 6.e Ramprogrammet [www dokument]. 
URL www.cordis.lu (2006-04-24) 
 
Jansson, M. (2004). Homecare and Technology – Old Dreams New Means? 
Licentiatavhandling i Informatik 2005:27 Luleå tekniska universitet. 
 
Kemlén A. (2002) IT i primärkommunal vård och omsorg – nu och i framtiden. Rapport nr1 
Carelink, Umeå. 
 
Kemlén, A. (2004) Kommunernas behov av e-tjänster för vård och omsorg. Rapport från 
Carelink 2004-09-10. 

 32

http://www.attendogroup.com/
http://www.riksdagen.se/
http://www.carelink.se/
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/ehealth/index_en.htm
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/population/demographic_year_book/
http://www.cordis.lu/


 
Koh, S., Hägglund, M., Scandurra, I. & Moström, D. (2005) Old@Home. Technical Support 
for Mobile Close Care. Final report October 2005. Uppsala Universitet. 
 
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund. 
 
LSR (1997) Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Definition av yrket och 
kunskapsområdet sjukgymnastik. [www dokument]. URL www.lsr.se (2006-04-24) 
 
Meier RH & Purtilo RB (1995) Ethical issues and the patient-provider relationship. Am J Phys 
Med Rehabil. 74:52-53 
 
Melander Wikman, A., Jansson, M., & Gard, G. (2005) The MobiHealth Usability Evaluation 
Questionnaire. E-Health International. Vol 2 Nr1 p.9-14 

Melander Wikman, Jansson, Hallberg, Mörtberg & Gard (2006), manuskript, The Light 
House Alarm and Locator trial – a pilot study inskickat manuskript 2006) 

Nelson A, Powell-Cope G, Gavin-Dreschnack D, Quigley P, Bulat T, Baptiste AS, 
Applegarth S and Friedman Y (2004) Technology to promote safe mobility in the elderly. 
Nursing clinics 39 (3) 649-671. 
 
Mobilt trygghetslarm  Mobilt trygghetslarm [www dokument]. URL http://cdh.project.ltu.se 
(2005-11-27). 
 
Norén, D. (2005) Ett kompetensutvecklingsprogram för äldreliv, äldrevård, äldreomsorg. 
Rapport KK-stiftelsen, December 2005. 
 
Norling, I. & Larsson, E-L. (2004) Ett gott och friskare liv som äldre – för en aktiv livsstil i 
nature och trädgård. Göteborgs Botaniska Trädgård. Ingemar Norling, Sektionen för 
vårdforskning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
 
Patton, M. Q. (2002) Qualitative Research & evaluation Methods. 3rd Edition. SAGE 
Publications. London 
 
Peel, C., Baker, P.S., Roth, D.L., Brown, C.J., Bodner, E.V. & Allman, R.M. (2005) 
Assessing Mobility in Older Adults: The UAB Study of Aging Life-Space Assessment. 
Physical Therapy 85; 10: 1008-1019. 
 
Peeters, P. H. F. (2000). Design criteria for an automatic saftey-alarm system for eldery. 
Technology and Health Care, 8, 81-91. 
 
Persson, M. & Lexén, R. (2006) Ett aktivt liv som senior. Sveriges kommuner och Landsting. 
SOU 2003:91Äldrepolitik för framtiden 
 
Regeringens proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om 
äldre . URL http://www.riksdagen.se (2006-04-18) 
 
Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla. [www dokument]. 
URL http://www.riksdagen.se (2006-04-18) 

 33

http://www.lsr.se/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Nelson+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Powell%2DCope+G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Gavin%2DDreschnack+D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Quigley+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Bulat+T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Baptiste+AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Applegarth+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Friedman+Y%22%5BAuthor%5D
http://cdh.project.ltu.se/
http://www.rixlex.se/
http://www.rixlex.se/


 
Regeringens proposition 1999/2000:149. Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och 
sjukvården. [www dokument]. URL http://www.riksdagen.se (2006-04-18) 
 
SCB(2006) Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik. Livslängdstabeller 2001-2005. 
[www dokument]. URL http://www.scb.se/statistik (2006-04-24) 
 
SFS. Svensk författningssamling Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) [www dokument]. URL 
http://www.lagrummet.se (2006-03-16). 
 
SFS. Svensk författningssamling Socialtjänstlagen (2001:453) [www dokument]. URL 
http://www.lagrummet.se (2006-03-16). 
 
Sjukgymnastförbundet (2005-12-02). Fallolyckor [www dokument]. URL 
http://www.sjukgymnastforbundet.se
 
Socialförvaltningen. Ditt Trygghetslarm. (Informationsblad från Äldrecentrum Fyren). Luleå 
kommun. 
 
Socialstyrelsen 1996:2. Ädelreformen slutrapport. 
 
Socialstyrelsen (2003). Att arbeta med äldres rehabilitering. Arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster om sitt arbete med äldre. Stockholm, Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2004). Vård och omsorg om äldre: Lägesrapport 2003. Stockholm, 
Socialstyrelsen. 
 
SOU.2003Senior 2005 – Äldrepolitik för framtiden, Senior 2005. Skrift nr 91 [www 
dokument].URL http://www.senior2005.gov.se (2006-03-14)   
 
Steiner A. & Stainer L.  (2000) Empowerment and strategic change – an ethical perspective. 
Strategic Change, 9; 287-296. 
 
Stroetmann V., Hüsing T., Kubitschke L., Stroetmann K A. (2003) The attitudes, expectations 
and needs of elderly people in relation to e-health applications: results from a European 
survey. Journal of Telemedicine and Telecare. 8; 2 Supplement 2:82-84 
 
Tamm M,, Lindkvist R och Gard G. Rehabilitering i hemmet. Slutrapport DNR A 119/15, 
1997. Luleå tekniska universitet, Luleå 
 
Thie, J. (1998). A pan-European social alarm system. Journal of Telemedicin and Telecare, 4, 
60-61. 
 
Tilley S. Pollock L. & Tait L. (1999) Discourses on empowerment. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing 6; 53-60 
 
Trygghetslarm.nu. Trygghetstelefon [www dokument]. URL http://www.trygghetslarm.nu 
(2005-12-05) 
 

 34

http://www.rixlex.se/
http://www.scb.se/statistik
http://www.lagrummet.se/
http://www.lagrummet.se/
http://www.sjukgymnastforbundet.se/
http://www.senior2005.gov.se/
http://www.trygghetslarm.nu/


Vlaskamp, F.J.M. (1998) SAFE 21 – New social alarm services via a proven infrastructure. 
[www dokument]. URL www.dinf.ne.jp (2006-04-25) 
 
Vårdal (2002) Tema: Äldres vård och omsorg. Nr 2. 
 
 

 
 

 35

http://www.dinf.ne.jp/


      Bilaga 1 
Inbjudan att medverka i ett försök med ett mobilt larm inom 
forskningsprojektet: Mobilt Larm. 
 

Kort presentation av hela projektet: 

Luleå tekniska universitet är forskningshuvudman för den forskning som 
genomförs i projektet.  
 

Äldre människor behöver trygghet och flexibilitet i boendet och vill behålla sin rörlighet och 
självständighet så länge som möjligt. Livskvalitet är väsentligt i alla åldrar. Inriktningen för 
detta projekt är att utforma en teknisk lösning för ett mobilt trygghetslarm för äldre, som kan 
medföra trygghet, ökad självständighet och mobilitet inom ramen för olika typer av boenden 
för äldre. Projektet inriktar sig därför på att förbättra rehabilitering och vård av äldre genom 
nya tekniska lösningar. Projektet kommer att pågå till mars 2006. 
Inom Luleå och Bodens kommuns hemtjänst skall en prototyp av ett mobilt larm utprovas av 
sammanlagt 9 försökspersoner. Larmet består av en dosa med larm knapp och en 
sensor/kännare som utlöses vid eventuellt fall. När knappen används så går larmet direkt via 
trådlös sändning till hemtjänstpersonalens mottagare. Dosan innehåller även en 
positioneringsfunktion vilken gör att den som larmar går att lokalisera på en kartbild i 
hemtjänstpersonalens mottagare. Vid utvecklandet och införandet av ny teknik är det viktigt 
att de som kommer att beröras av och arbeta med tekniken är med och utformar och 
utvärderar tekniken.  
 Därför undrar vi om du vill medverka i detta projekt.  
 

Så här går det till 
 

• Enhetschefen vid hemtjänsten i Boden, Maria Runelöv kommer att kontakta er 
per telefon och ni kommer överens om en för er lämplig tid att delta i en 
information om försöket. Hon kommer därefter att informera er om hur försöket 
skall gå till. 

• Försöket innebär att ni under fyra veckor testar larmet under dagtid. Ni gör som 
vanligt i er vardag och när ni är ute och rör er tar ni det mobila larmet med er 
och testar det. T.ex. vid promenader ute tillsammans med någon person från 
hemtjänsten skall ni använda larmet i de fall ni känner er osäker. Använd larmet 
när ni anser att, om ni varit ensam ute på promenad så skulle ni ha behövt 
kontakta någon för trygghet eller säkerhets skull.  

• Det är frivilligt att delta i försöket och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. 

• Mobila larmet är under utveckling och får därmed ej användas som ett säkrat 
larmsystem. 

• Vi kan ej garantera att det mobila larmet fungerar till fullo utan om du hamnar i 
nöd skall du använda dig av samma stöd och hjälp som du gör i vanliga fall. 

• Efter försöksperioden slut tar doktorand Anita Melander Wikman kontakt med 
er för att göra en intervju. Använd svarstalongen om du accepterar att medverka 
i intervjun. Intervjun tar ca 1 timma och handlar om hur försöket upplevts av er. 
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All information som kommer fram vid intervjun är helt konfidentiell. 
Informationen som samlas in kommer att sammanställas så att ingen enskild 
person skall kunna identifieras. Informationen kommer att användas för att 
utveckla, utforma och utvärdera teknik som skall förbättra vård och 
rehabilitering i hemmet. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst 
avbryta din medverkan. 

 
 

Var kan jag läsa om projektet? 
 
Projektet finns beskrivet på Centrum för överbryggande tekniks hemsida: 
www.cdh.ltu.se
 
Kontaktpersoner: 
   
Gunvor Gard  Anita Melander Wikman  
Professor   Doktorand 
e-post:gunvor.gard@ltu.se e-post:anita.melander-wikman@ltu.se 
   Tel.0921-75844; 

Mobil:070-5206620 
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag accepterar att medverka i detta projekt men förbehåller mig rätten att 
när som helst avbryta medverkan. 
 
 
 
 
Boden den………………………. 
 
 
 
 
 
……………………….  ……………………………………… 
Namnteckning  Namnförtydligande 
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      Bilaga 2 
Inbjudan att medverka i ett försök med ett mobilt larm inom  
forskningsprojektet: Mobilt Larm. 
 

Kort presentation av hela projektet: 

Luleå tekniska universitet är forskningshuvudman för den forskning som 
genomförs i projektet.  
 

Äldre människor behöver trygghet och flexibilitet i boendet och vill behålla sin rörlighet och 
självständighet så länge som möjligt. Livskvalitet är väsentligt i alla åldrar. Inriktningen för 
detta projekt är att utforma en teknisk lösning för ett mobilt trygghetslarm för äldre, som kan 
medföra trygghet, ökad självständighet och mobilitet inom ramen för olika typer av boenden 
för äldre. Projektet inriktar sig därför på att förbättra rehabilitering och vård av äldre genom 
nya tekniska lösningar. Projektet kommer att pågå till mars 2006. 
Inom Luleå och Bodens kommuns hemtjänst skall en prototyp av ett mobilt larm utprovas av 
sammanlagt 9 försökspersoner. Larmet består av en dosa med larm knapp och en 
sensor/kännare som utlöses vid eventuellt fall. När knappen används så går larmet direkt via 
trådlös sändning till hemtjänstpersonalens mottagare. Dosan innehåller även en 
positioneringsfunktion vilken gör att den som larmar går att lokalisera på en kartbild i 
hemtjänstpersonalens mottagare. Vid utvecklandet och införandet av ny teknik är det viktigt 
att de som kommer att beröras av och arbeta med tekniken är med och utformar och 
utvärderar tekniken.  
 Därför undrar vi om du vill medverka i detta projekt.  
 

Så här går det till 
 

• Enhetschef vid Trygghetslarmet i Luleå, Anna-Lena Andersson kommer att 
kontakta er per telefon och ni kommer överens om en för er lämplig tid att delta i 
en information om försöket. Hon kommer därefter att informera er om hur 
försöket skall gå till. 

• Försöket innebär att ni under fyra veckor testar larmet under dagtid. Ni gör som 
vanligt i er vardag och när ni är ute och rör er tar ni det mobila larmet med er 
och testar det. T.ex. vid promenader ute tillsammans med någon person från 
hemtjänsten skall ni använda larmet i de fall ni känner er osäker. Använd larmet 
när ni anser att, om ni varit ensam ute på promenad så skulle ni ha behövt 
kontakta någon för trygghet eller säkerhets skull.  

• Det är frivilligt att delta i försöket och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. 

• Mobila larmet är under utveckling och får därmed ej användas som ett säkrat 
larmsystem. 

• Vi kan ej garantera att det mobila larmet fungerar till fullo utan om du hamnar i 
nöd skall du använda dig av samma stöd och hjälp som du gör i vanliga fall. 

 
• Efter försöksperioden slut tar doktorand Anita Melander Wikman kontakt med 

er för att göra en intervju. Använd svarstalongen om du accepterar att medverka 
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i intervjun. Intervjun tar ca 1 timma och handlar om hur försöket upplevts av er. 
All information som kommer fram vid intervjun är helt konfidentiell. 
Informationen som samlas in kommer att sammanställas så att ingen enskild 
person skall kunna identifieras. Informationen kommer att användas för att 
utveckla, utforma och utvärdera teknik som skall förbättra vård och 
rehabilitering i hemmet. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst 
avbryta din medverkan. 

 
 

Var kan jag läsa om projektet? 
 
Projektet finns beskrivet på Centrum för överbryggande tekniks hemsida: 
www.cdh.ltu.se
 
Kontaktpersoner: 
   
Gunvor Gard  Anita Melander Wikman  
Professor   Doktorand 
e-post:gunvor.gard@ltu.se e-post:anita.melander-wikman@ltu.se 
   Tel.0921-75844; 

Mobil:070-5206620 
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag accepterar att medverka i detta projekt men förbehåller mig rätten att när som 
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Bilaga 3 
Namn: Datum: 

Frågorna gäller dina aktiviteter inom den  
senaste månaden 

 

Nivå Livs utrymme Frekvens Oberoende  

Har du under de senaste 
4 veckorna varit till… 
 

Hur ofta har Du varit 
där? 

Använde Du 
hjälpmedel ? 
Behövde Du 
hjälp av en 
annan person? 

Nivå 
 
Frekvens 
 
Oberoende 
 

Nivå 1  
Andra rum i 
hemmet 
förutom de rum 
Du sover i? 

Ja 
 
 
 
 
 
1 

Nej 
 
 
 
 
 
0 

Mindre 
än 
1/vecka 
 
 
1 

1-3 
ggr/v 
 
 
 
2 

4-6 
ggr/v 
 
 
 
 
3 

Varje 
dag 
 
 
 
 
4 

1=Stöd av person 
1,5= Hjälpmedel 
2= inget 
hjälpmedel eller 
stöd av person. 

 
 
 
 
 

                 Poäng                  X                                                X                    = 
 

Nivå 1 Poäng 
 

Nivå 2  
Ett område 
utanför ditt hem 
som veranda, 
hall eller 
garage, på din 
egen gård eller 
gata? 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Mindre 
än 
1/vecka 
 
 
 
 
1 

1-3 
ggr/v 
 
 
 
 
 
 
2 

4-6 
ggr/v 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Varje 
dag 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1=Stöd av person 
1,5= Hjälpmedel 
2= inget 
hjälpmedel eller 
stöd av person. 

 
 
 
 
 
 
 

                Poäng                   X                                                X                    = Nivå 2 Poäng 

Nivå 3 
Platser i när-
heten av 
hemmet, andra 
än din egen 
gård eller 
lägenhet? 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Nej 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Mindre 
än 
1/vecka 
 
 
 
1 
 

1-3 
ggr/v 
 
 
 
 
 
2 

4-6 
ggr/v 
 
 
 
 
 
 
3 

Varje 
dag 
 
 
 
 
 
 
4 

1=Stöd av person 
1,5= Hjälpmedel 
2= inget 
hjälpmedel eller 
stöd av person. 

 

                   Poäng                  X                                                X                    = 
 

Nivå 3 Poäng 
 

Nivå 4 
Platser utanför 
dina kvarter 
men inom din 
bostadsort? 

Ja 
 
 
 
 
4 

Nej 
 
 
 
 
0 

Mindre 
än 
1/vecka 
 
1 
 

1-3 
ggr/v 
 
 
2 

4-6 
ggr/v 
 
 
 
3 

Varje 
dag 
 
 
 
4 

1=Stöd av person 
1,5= Hjälpmedel 
2= inget 
hjälpmedel eller 
stöd av pers. 

 

                   Poäng                  X                                                X                    = Nivå 4 Poäng 
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Nivå 5 
Platser utanför 
din bostadsort? 
 

Ja 
 
 
 
 
 
5 

Nej 
 
 
 
 
 
0 

Mindre 
än 
1/vecka 
 
 
1 
 

1-3 
ggr/
v 
 
 
 
2 

4-6 
ggr/v 
 
 
 
 
3 

Varje 
dag 
 
 
 
 
4 

1=Stöd av person 
1,5= Hjälpmedel 
2= inget 
hjälpmedel eller 
stöd av person. 

 
 
 
 
 
 
 

              
                 Poäng                  X                                                X                    = 
 

Nivå 5 Poäng 
 

              
                 Totalt antal poäng 
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    Bilaga 4 
Brukarens utrustning  SRT Larmtelefon 
    

 SRT299 

 
SRT299 är en kompakt GSM/GPRS-enhet med inbyggd GPS-
mottagare, utrustad med larm- och rapportmöjligeter i kombination 
med 226 timmars batteri tid. 
SRT299 utrustad med en alarm knapp, en mikrofon, en ljud-detektor, 
en headset-kontakt och en DTMF-mottagare. Enheten kan kombineras 
med en fallsensor. 
Larm och rapporter som genereras av SRT299 sänd till en SMS-
mottagare, i detta fall en QTEQ 9090. Som används av en personal från 
hemtjänst. 
 

I testet är ingår följande utrustning : 

Mottagare: QTEK 9090 

Sändare: SRT 299 Larmtelefon 

 

Tekniken är trådlös överföring av mätdata. 

 

 

 

Datum……………………… 

Försöksperson:……………………… 
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Frågor till brukaren i Mobilt larm försöket. 
Frågorna besvaras efter försöks- tidens slut. 
Svara på frågorna genom att ange ett X i det fält som stämmer överens med din uppfattning.  
Skalan är 5 gradig, 1= delar Inte alls denna uppfattning , 5= delar Helt denna uppfattning. 

Funktion 
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning? 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 1 

1 2 3 4 5 

1 Larmutrustningen fungerar när det gäller att skicka 
ett larm. 

     

2 Larmutrustningen fungerar när det gäller 
samtalskontakt. 

     

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Användarvänlig 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 2 

1 2 3 4 5 

1 Jag är nöjd med att använda larmutrustningen.      

2 Larmutrustningen är utformad för att fylla mina 
behov 

     

3 Det är lätt att starta larmet.      

4 Det är lätt att trycka på larmknappen.      

5 Användarmanualen till utrustningen är enkel att 
förstå 

     

6 Att ladda  batteriet i larmtelefonen är enkelt      

7 Det är lätt att tala i larmtelefonen      
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8 Det är svårt att höra vad den som svarar på larmet 
säger. 

     

Beskriv fördelar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__  
Beskriv nackdelar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__  
  

Effektivitet 
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 3 

1 2 3 4 5 

1 Larmutrustningen gör att jag kan leva upp till mina 
mål i det dagliga livet  

     

2 Jag får svar genast när jag larmar.      

3 Det tar lång tid innan någon hittar mig när jag 
larmat. 

     

4 Larmutrustningen är bättre än det gamla traditionella 
larmet 

     

Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Belåtenhet 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 4 

1 2 3 4 5 

1 
Larmutrustningen är bekväm att bära på sig 
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Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Säkerhet 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 5 

1 2 3 4 5 

1 
Jag upplever larmutrustningen som säker 

     

2 
Denna nya bärbara larmutrustning är lika säker som 
den gamla stationära 

     

3 
Jag är inte rädd för att använda denna nya teknik 

     

4 
Att skicka ett larm från larmtelefonen som jag bär på 
mig upplever jag säkert 

     

5 
Positioneringen, som innebär att man ser var jag 
befinner mig, upplever jag som säker 

     

Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
 

Funktionella behov 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 6 

1 2 3 4 5 

1 Larmutrustningen innehåller de funktioner som ett 
trygghetslarm bör innehålla 

     

Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Empowerment 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 7 

1 2 3 4 5 

1  Larmutrustning erbjuder mig möjligheten att röra 
mig fritt och utföra mina vardagliga aktiviteter 

     

2 Larmutrustningen gör att jag själv bestämmer när jag 
skall gå ut. 

     

3 Jag är positiv till att använda denna nya teknologi       

4 Larmutrustningen har gjort mig mer positiv till 
användning av ny teknik 

     

5 Att bära på larmutrustningen inskränker mig i 
vardagslivet 

     

Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Aktivitet                                         
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 8 

1 2 3 4 5 

1 
Larmutrustningen hindrar mig från att vara aktiv 

     

2 
Larmutrustningen hindrar mig i mina vardagliga 
sysslor 

     

3 
Larmutrustningen gör att jag kan göra saker som jag 
förr inte kunde. 

     

Kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Rörlighet                                        
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 9 

1 2 3 4 5 

1 Jag kan röra mig fritt med larmutrustningen inomhus      

 Jag kan röra mig fritt med larmutrustningen utomhus      

Kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Resande                                         
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 10 

1 2 3 4 5 

1 Larmutrustningen har hindrat mig från att resa      

Kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Besök                                           
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 11 

1 2 3 4 5 

1 Larmutrustningen har hindrat mig från att besöka 
mina vänner och släktingar 

     

Kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Livskvalitet 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 12 

1 2 3 4 5 
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1 Användningen av larmutrustningen ökar min 
upplevda livskvalitet 

     

2 Jag känner mig övervakad när jag använder 
larmutrustningen 

     

3 Vetskapen om att jag blir positionerad gör att jag 
känner mig övervakad 

     

4 Vetskapen om att jag blir positionerad gör att jag 
känner mig trygg eftersom man vet var jag finns. 

     

5 Larmutrustningen gör att min rörelsefrihet har ökat.      

Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Livstillfredsställelse 
Hur överensstämmer följande påståenden med din 

uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 13 

1 2 3 4 5 

1 Användningen av larmutrustningen ökar min 
livstillfredsställelse 

     

Kommentar: 

____________________________________________________________                 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

Etiska ställningstaganden 
Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning 

Inte 
alls    Helt 

Nr 
Fråga 14 

1 2 3 4 5 

1 Det är rätt och riktigt att använda denna typ av 
larmutrustning 

     

2 Jag är tveksam till ett allmänt användande av denna 
typ av trygghetslarm. 

     

3 Det är rätt och riktigt att kunna positionera 
människor som ett hjälpmedel i vården. 
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Kommentar: 

___________________________________________________________________________                 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 15 Är det något du saknar i larmutrustningen? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 
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   Bilaga 5 
 The User satisfaction questionnaire4

 
Fråga: Tycker du på en skala från 1 till 4 att systemet är: 
1. lätt att lära sig? 
2. lätt att förstå hur man loggar in? 
3. lätt att förstå hur man navigerar? 
4a generellt lätt att förstå hur man interagerar med systemet? 
4b.lätt att förstå hur man utläser informationen? 
5a. generellt lätt att använda? 
5b. lätt att läsa information? 
5c. lätt att navigera? 
6a. generellt lätt att komma ihåg hur den används? 
6b. lätt att komma ihåg hur man läste ut informationen? 
6c. lätt att komma ihåg hur man navigerar I systemet? 
7. du kan använda systemet som du vill (systemet har den rätta funktionaliteten?) 
8. fungerar som du anser att det ska (t.ex. visar rätt position på kartan)? 
9. stödjer dig I ditt arbete? 
10. fri från buggar? Låter dig utföra ditt arbete utan felmeddelanden? 
11. det är en liten risk att du gör misstag I ditt arbete när du använder systemet? 
12. det är en liten risk att du gör ett misstag I systemet? 
13. tillfredsställande? 
14a. trevligt? 
14b. underhållande? 
14c. till hjälp? 
14d. motiverande? 
14e estetiskt tilltalande? 
14f. känslomässigt tillfredsställande/kul? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Jfr Koh,S., Hägglund, M., Scandura, I. & Moström, D. (2005) 
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