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1. Bakgrund 

Denna kartläggning är ett led i arbetet i Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för 

Digitalisering. Kartläggningen har utförts under oktober 2018 till januari 2019 i första hand 

genom intervjuer representanter för olika aktörer på marknaden, inklusive medlemmarna i 

arbetsgruppen. 

Syftet med kartläggningen är att förstå utmaningar och ansvarsområden, både i dess helhet 

och i enskilda delar av ekosystemet, för leveranser av digitala samhällstjänster via 

bredbandsnäten.  

Arbetsgruppen beslöt i november 2018 att kartläggningen skulle göras genom att studera tre 

exempel (case) och att exemplen skulle bestå av digitala tjänster som beställs av kommun 

eller landsting/region och levereras till medborgare eller inom verksamheten. Vidare skulle 

två exempel vara inom vård och omsorg och ett vara en tillämpning med multisensorer. 

Följande exempel har studerats: 

 Digitala trygghetslarm som används för att larma för händelser hos brukaren i 

hemmet som tyder på att hen behöver tillsyn eller hjälp och är väl etablerade och 

integrerade i den kommunala omsorgen. Under de senaste åren har ett omfattande 

skifte skett från analoga till digitala trygghetslarm. 

 Vård på distans. Inom vården etableras nu snabbt digitala tjänster. De ses främst 

som ett sätt att förenkla ärenden, minska behovet för patienter att besöka en 

vårdinrättning och därmed minska kostnader och öka välbefinnandet. När det gäller 

vård i hemmet används bredbandstjänster i begränsad omfattning idag. Vi har valt att 

beskriva ett exempel på övervakning på distans av hjärtsviktspatienter från Borås 

Sjukhus. 

 Sensorer. I och med att bredbandsnäten byggs ut och tekniken i övrigt utvecklas 

skapas möjligheter att använda sensorer i en rad nya tillämpningar. Vi har valt att 

beskriva det ett kommunalt fastighetsbolags användning av sensorsystem för 

övervakning och styrning av bl.a. fjärrvärme. 

Kartläggningen har gjorts genom intervjuer av aktörer i alla delar av leveranskedjan för de tre 

casen. De flesta intervjuerna har gjorts per telefon eller videosamtal men även fysiska möten 

har genomförts. Det har också genomförts workshops i arbetsgruppen och på ett nationellt 

möte för bredbandskoordinatorer. 

Det ska noteras att intervjuerna är gjorda med ett begränsat antal representanter för olika typer 

av aktörer och kartläggningen kan därför inte ses som en komplett undersökning som täcker 

alla aspekter av frågeställningarna. Avsikten har varit att ge underlag för fortsatt analys och 

diskussion. 

De första intervjuerna gjordes med representanter för beställaren av tjänsterna, dvs 

kommuner, och regioner/landsting. Dessa personer har oftast ett medicinskt eller 

omsorgsansvar som chefer i hemtjänsten eller i sjukvården. Även personer med ansvar som 

t.ex. digitala strateger, bredbandssamordnare och IT-strateger intervjuades.  
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Fig. 1, Modell av leveranskedja. Intervjuerna gjordes i möjligaste mån genom att börja med 

beställaren och sedan arbeta sig vidare i kedjan 

Baserat på dessa intervjuades leverantörer, följt av deras leverantörer osv i kedjan. I 

intervjuerna användes en intervjumall med frågor som anpassades till den aktuella intervjun. 

Totalt har ca 65 intervjuer genomförts: 

 10 med anställda i kommuner 

 11 med anställda i regioner/landsting 

 6 privata leverantörer av utrustning och tjänster 

 7 kommunikationsoperatörer och nätägare 

 8 representanter för myndigheter 

 8 med representanter för intresseorganisationer 

 9 inom forskning eller konsulter 

 5 representanter för fastighetsägare 
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2. Trygghetslarm 

2.1 Leveransen av trygghetslarm  
Trygghetslarm används för att larma för händelser hos brukaren i hemmet som tyder på att 

hen behöver tillsyn eller hjälp. Det vanligaste formen är en larmknapp som brukaren bär på 

sig, men det finns en rad tillbehör som kan användas efter behov som till exempel 

passagelarm, fallarm och rökdetektorer.  

Tidigare (före 2015) var trygghetslarmen analoga och kopplade via det fasta telenätet. I och 

med att Telia/Skanova aviserade att man skulle avveckla de analoga accessnäten har larmen 

efter hand bytts ut och ersatts av digitala larm. 

En installation i ett hem består av en basenhet och en eller flera larmenheter som 

kommunicerar med basenheten via radio. Basenheten i sin tur är kopplad till en larmcentral 

via ett publikt nät. Vid ett larm ringer larmcentralen till brukaren och stämmer av status. Om 

brukaren inte svarar eller säger att hen t.ex. ramlat skickas larmet vidare till kommunens 

hemtjänst som besöker brukaren och vidtar nödvändiga åtgärder. 

Trygghetslarmen används i den kommunala omsorgen och det är kommunen som efter 

prövning fattar beslut om en brukare ska förses med larm. Kommunen är också ansvarig för 

kravställning, inköp, installation, drift och övervakning av larmen samt för att agera om ett 

utlöst larm visar på ett behov av att besöka användaren.  

Olika kommuner har valt olika sätt att lösa hur de tillhandahåller trygghetslarm, från att till 

största delen göra det i egen regi till att köpa in trygghetslarm som en tjänst och överlåta hela 

hanteringen till en leverantör. Det innebär att det finns många olika varianter på hur 

hanteringen av larm är organiserat och av vilka moment som utförs av vilken aktör. Larmen 

kan varat. kopplade till den kommunala hemtjänstens jourpersonal eller till en central hos en 

kommersiell aktör. 

 

 

Fig. 2. Modell av leveranskedja Tygghetslarm som en tjänst  
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Fig. 3. Modell av leveranskedja för trygghetslarm där kommunen köper delarna var för sig  

I flertalet av de kommuner som vi intervjuat sker kommunikationen mellan basenheten i 

bostaden och larmcentralen via mobilabonnemang. Ibland används utländska 

mobilabonnemang för att genom internationell roaming få access till alla mobilnät i Sverige 

och därmed få bäst möjliga täckning och redundans. Några få av de kommuner som 

intervjuats har valt att koppla basenheterna till larmcentralen via det fasta bredbandsnätet. 

Enligt uppgift från RISE arbete ”E-hälsolösningars krav på uppkopplingar” har andelen 

anslutningar via mobilnäten ökat, dvs att det flyttas uppkopplingar från fasta nät till mobila. 

Digitala trygghetslarm är idag en etablerad tjänst i kommunerna. Antalet brukare i 

kommunerna varierar stort, de minsta kommunerna vi intervjuat har mellan 15 och 20 brukare 

och de största har över 3500. 

Avbrott i leveransen av trygghetslarm beror i första hand på avbrott i elförsörjningen av 

larmenheten hos brukaren. Detta kan i sin tur bero på avbrott i elnätet eller också på att 

brukaren eller någon annan av misstag drar ur sladden till larmenheten, något som enligt 

uppgift är ganska vanligt i december när adventsljusstakar ska sättas upp. 
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2.2 Roller och ansvar för leverans av trygghetslarm 
 

Beställare 

Kommunen är ansvarig för att tillhandahålla omsorg till sina medborgare och har därmed 

också ansvar för att de efter behovsprövning får tillgång till trygghetslarm. I ansvaret ingår 

att: 

- Fatta beslut om en enskild medborgare ska få tillgång till larm och vilket eller vilka 

larm som ska användas. Detta beslut fattas vanligen av en biståndshandläggare hos 

socialtjänsten. 

- Säkerställa att de installerade larmen fungerar och åtgärda eventuella fel. 

- Agera på larm och besöka brukaren. 

- Ha en organisation och handlingsplaner för hur man ska agera om det sker avbrott i 

larmen.  

- Handla upp alla delar i leveransen, vilket görs på olika sätt. En del kommuner har 

valt att handla upp trygghetslarm som en tjänst och tecknar då avtal med en 

leverantör för såväl utrustningen som installation och utförande av tjänsten. I dessa 

fall har man ofta använt sig av det ramavtal som SKL/Kommentus tecknat med två 

leverantörer.  

Andra kommuner har valt andra lösningar, som t.ex. att handla upp utrustningen 

separat, sluta avtal med en teleoperatör om mobilabonnemang och ha en egen 

larmcentral. 

- Följa upp avtal och leveranser, inklusive utrustning, kommunikation, larmcentral, 

mm. 

- Följa upp och dokumentera brukarens status och göra bedömningar om behov av 

ytterligare insatser från sjukvården 

 

Beroende på de avtal som kommunen tecknat med leverantörer kan det ibland vara 

hemtjänsten som installerar utrustning i brukarens hem och även utför viss service, som att 

byta batterier eller byta ut trasig utrustning.  

Vid köp av kommunikationstjänsten för trygghetslarm behöver kommunen ha en aktuell bild 

av mobilnätens täckning, för att kunna bedöma om en enskild brukare kan få tillgång till 

tjänsten. När det inte finns täckning vid ett enskilt hem finns det idag inte möjlighet att 

erbjuda trygghetslarm vilket kan innebära att brukaren behöver flytta till ett äldreboende. 

Problem som kommunerna tagit upp 

 Den interna organisationen kan ibland medföra problem. Ett exempel är en större 

kommun där mobilabonnemang för alla kommunens anställda handlats upp separat 

och utan hänsyn till hemtjänstens behov. Det har inneburit att det finns områden i 

kommunen där man inte kan erbjuda trygghetslarm pga. bristande täckning från den 

centralt upphandlade operatören. Ett annat exempel är fördelningen av ansvar och 

kostnader mellan olika delar av organisationen.  

 För brukare som har behov av flera olika typer av utrustning i hemmet (som 

nattkamera, passagelarm, digitala nycklar) kan det hända att dessa levereras av olika 

leverantörer och/eller via separata anslutningar, vilket i sin tur innebär att det behövs 

flera routrar och basenheter i brukarens hem. Det kan också innebära att 
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hemtjänstpersonalen måste hantera parallella system för larm i de olika 

utrustningarna. 

 Det kan vara svårt att handla upp lösningar som är öppna ”på riktigt”, som medger att 

man i framtiden kan koppla in ny utrustning. Det finns en oro för att man bygger fast 

sig vid en leverantör eller lösning som blir dyr att byta eller utveckla i framtiden. 

 Ansvarig personal har inte kunskap om de fasta bredbandsnäten och hur de skulle 

kunna användas för att ansluta trygghetslarm. 

 Kommunerna förlitar sig på att de som levererar trygghetslarm som en tjänst kan 

kravställa sina leverantörer av utrustning och anslutningar och säkra att det blir en 

säker leverans genom hela kedjan. Alla kommuner har inte kompetensen att följa upp 

att tekniska krav följs. 

 

Leverantören – trygghetslarm som en tjänst 

Trygghetslarm som en tjänst betalas med en ersättning för installation, integration av system 

och andra tjänster av engångskaraktär plus en månadskostnad per användare. 

- Avtalen definierar parametrar som tillgänglighet, svarstid, tid för larmförmedling, 

installationstid, larm vid funktionsavbrott. 

- Kvaliteten i leveransen följs upp med en löpande rapportering av antal larm, 

larmorsak, svarstider, fel i tjänsten (som avbrott eller obesvarade larm), mm 

- Viten utgår då kontrakterad kvalitet ej uppnås. 

- Leverantören kan i sin tur anlita en fristående aktör som en lokal elinstallatör för att 

utföra installation och service av utrustning hos brukarna. 

- Förbindelsen mellan larmenheterna och larmcentralen sker via mobilnäten eller de 

fasta bredbandsnäten. Vid larm om avbrott gör larmcentralen en felanmälan till 

operatören och informerar hemtjänsten som avgör om man behöver vidta åtgärder 

som att besöka brukaren.  

 

Dessa leverantörer har ett helhetsåtagande där det ingår ett ansvar för bland annat: 

- Integration med kommunens system för t.ex. meddelandehantering och larm. 

- Leverans, installation, drift, service och reparation av utrustning hos brukaren (ofta 

genom en lokal underleverantör). 

- Kommunikationen mellan larmet och larmcentralen (i form av ett mobil- eller 

bredbandsabonnemang). 

- Drift av larmcentralen, som tar emot larm, ringer tillbaka till brukaren, bedömer 

behovet och vid behov förmedlar larm till kommunens hemtjänst. 

- Kontinuerlig funktionsövervakning och testning av tjänsten och utrustningen hos 

brukaren.  

- Dokumentation av händelser och åtgärder, både avseende brukaren och tjänsten i 

övrigt. 

 

Problem som leverantörer av trygghetslarm som en tjänst tagit upp 

 Orealistiska krav i upphandlingar. Det finns exempel på där kommuner krävt en 

tillgänglighet som ej går att leverera utan höga kostnader. 

 Olika standards och krav på utrustningen i hemmet som kan medföra störningar eller 

behov av parallella system och anslutningar, främst när olika tjänster köps av olika 
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leverantörer. Det innebär i sin tur att leverantörerna inte kan garantera tillförlitlighet 

och kvalitet i den utsträckning de skulle vilja (och ibland faktiskt lovar). 

 Beroendet av mobiloperatörerna, de kan inte leverera den tillgänglighet som SKL 

kräver. Man behöver därför ha avtal med två operatörer.  

 

Leverantörer – trygghetslarm som ej köps som en tjänst 

I dessa fall köper kommunen in utrustning från olika leverantörer och tecknar egna avtal för 

mobilabonnemang eller bredbandsanslutningar. Kommunen kan välja att ansvara för 

larmcentralsfunktionen eller teckna avtal med en extern aktör med bemanning dygnet runt. 

Denna modell ställer högre krav på kommunen att kravställa, handla upp och följa upp de 

olika delarna som ingår i att leverera tjänsten. 

Ett par av de kommuner som intervjuats ansluter trygghetslarm via fasta anslutningar i det 

kommunala stadsnätet (som också agerar kommunikationsoperatör, se nedan). Det beskrivs 

som enklare och billigare än att anlita externa operatörer. Samtidigt var i dessa fall 

kravställningen otydlig och det saknades i det ena fallet tydliga ansvar för att hantera 

driftstörningar. 

 

Mobiloperatörer – kommunikation mellan larmenheten och larmcentralen 

Anslutningen mellan trygghetslarmets basenhet och larmcentralen sker ofta via ett 

mobilabonnemang.  

Vissa aktörer köper abonnemang utomlands och får därigenom tillgång till samtliga mobilnät 

i Sverige. I andra fall används abonnemang som tecknas inom ramen för en central 

upphandling av mobil kommunikation för hela kommunens behov. 

Abonnemangen är vanliga mobilabonnemang med standardvillkor för leverans, tillgänglighet, 

felavhjälpning, mm. Mobilnäten omfattas av PTS regelverk för robusthet med t.ex. krav på 

reservkraft i basstationer och i noder av en viss storlek. När mobilabonnemang används till 

alla trygghetslarm i en kommun innebär störningar i mobilnätet att många trygghetslarm slås 

ut. Ett aktuellt exempel var stormen Alfrida, då förbindelsen till cirka 400 av totalt 1700 

trygghetslarm i Norrtälje kommun bröts och kommunen fick sätta in personal för att följa upp 

alla brukare. Även att kalla in personal visade sig vara besvärligt då de ej kunde nås via 

mobilen. 

En osäkerhet finns kring användandet av utländska abonnemang, då detta innebär ytterligare 

en eller flera aktörer i leveransen av ett enskilt trygghetslarm. 

Ur mobiloperatörernas perspektiv är trygghetslarm lika som alla andra abonnemang och de 

identifierar inte några problem som är specifika för just trygghetslarm. 

 

Operatörer– kommunikation mellan larmet och larmcentralen i de fasta bredbandsnäten 

Vissa kommuner har valt att använda de fasta bredbandsnäten för kommunikationen mellan 

larmenheten och larmcentralen. I de exempel vi sett används det kommunala stadsnätet, som 

både äger infrastrukturen och erbjuder kommunikationstjänsten.  
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 Normalt sett erbjuds ingen redundant fiberförbindelse till larmenheten, men enligt 

uppgift kan det relativt lätt ordnas ifall kravet skulle uppstå. Idag finns också 

larmenheter som är utrustade med SIM-kort så att de automatiskt kan växla till en 

mobil förbindelse ifall bredbandsanslutningen bryts. I intervjuerna har vi inte fått 

något exempel på att man använder dubbla SIM-kort eller en backup via det fasta 

bredbandsnätet för att få redundans. 

Operatörens ansvar gentemot beställaren av anslutningar för trygghetslarm regleras i avtal. De 

allmänna kommunikationsnäten omfattas av PTS föreskrifter för robusthet.  

Problem som operatörer tagit upp 

 Orimlig kravställning i upphandlingar – det finns exempel på där det i upphandlingar 

krävts en tillgänglighet som operatörerna anser är onödig och väldigt dyr att uppfylla 

 Krav på Service Level Agreements (SLA) för förbindelser som levereras över flera 

nät, inklusive fastighetsnät eller nät som ägs av byalag och fiberföreningar. 

Operatörer kan i vissa fall inte garantera SLAer utan att genomföra en granskning av 

de nät som man behöver använda sig av. Det är tidskrävande och dyrbart. Det finns 

kommunikationsoperatörer som direkt avråder från att ansluta tjänster såsom 

trygghetslarm via sina nät eftersom de inte kan garantera tillgängligheten. 

 Brist på gemensamma system och processer inom aktörskedjan för att hantera 

felanmälan och avhjälpning av fel. En felanmälan kommer normalt till KOn som i sin 

tur måste anmäla till nästa nätägare i kedjan osv. Detta leder till långa 

handläggningstider och badwill. 

 Avsaknaden av gemensamma system och processer mellan nätägare och operatörer 

för felanmälningar och felsökning. Hanteringen sker idag via mejl och manuella 

rutiner vilket kan innebära att det tar många dagar att identifiera var felet är, vem som 

ska avhjälpa det och att återrapportera när det är åtgärdat. 

 

Leverantörer – utrustning till brukaren 

Utrustningen som placeras i brukarens hem handlas vanligen upp av leverantören av tjänsten. 

Det är inte ovanligt att en brukare har flera olika typer av larm eller annan utrustning för 

övervakning och passagekontroll i hemmet och därmed olika utrustningar för kommunikation 

med basenheter. 

Själva larmet har normalt en batteritid på ett år eller mer. Vissa larm signalerar när det är dags 

att byta batteri. 

Det har framförts i intervjuer att det vore önskvärt med en typprovning eller annan procedur 

för att säkerställa att utrustningen uppfyller de ställda kraven på interoperabilitet. 
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3. Vård på distans 

3.1 Bakgrund  
 

Vård på distans är e-hälsotillämpningar som kan omfatta videosamtal med sjuksköterska eller 

läkare, olika former av övervakning (eller monitorering) på distans och också möjligheten för 

vårdpersonal att vid hembesök hos patienten koppla upp sig till kollegor för konsultation.  

Väl genomförd kan vård på distans innebära ökad trygghet för patienter då man kan ha tätare 

kontakt med vården än annars. Det kan också innebära stora tidsbesparingar för patienter, då 

det innebär färre besök på vårdinrättning och färre resor. Även för vårdgivaren kan det 

innebära besparingar i t.ex. lokaler och resekostnader.  

Den kanske mest kända tillämpningen är när patienten monitoreras eller övervakas i hemmet. 

Patienterna är redan sjuka och monitoreringen sker med sensorer som mäter och rapporterar 

data som vikt eller puls till en basenhet (normalt en pekplatta eller en mobiltelefon) som i sin 

tur rapporterar till vården via WiFi/bredband eller mobilnät. Eftersom patienterna i denna 

grupp ofta är äldre och har allmänt svag hälsa behöver tillämpningarna skapas som inte kräver 

att patienten själv ska t.ex. väga sig och rapportera in resultatet via en webbtjänst.  

Det finns också exempel på där vård erbjuds på distans i speciellt inrättade hälsorum som är 

uppkopplade till en vårdinrättning. Patienten tar sig då till den det lokala hälsorummet och 

kan där på egen hand eller med hjälp utföra enklare provtagning. Mätvärdena överförs till 

vårdcentralen och patienten kan delta i ett videosamtal med vårdpersonal. Ett känt exempel är 

vårdrummet i byn Slussfors i Västerbottens inland. 

En tredje tillämpning är när patienten själv aktivt mäter och rapporterar data. Ett exempel som 

just lanserats är för astmatiker, som med hjälp av en spirometer kan mäta sin status. Mad hjälp 

av en app i sin mobiltelefon kan de själva anpassa medicineringen på daglig basis och 

samtidigt rapporteras testresultatet till sjukvården. För diabetiker finns på liknande vis 

sensorer som mäter blodsockernivån löpande och rapporterar via en app och en molntjänst till 

vården. Patienten kan själv justera sin medicinering löpande. I bägge dessa exempel är 

mobiliteten viktig samtidigt som datamängderna som överförs är små. 

Ytterligare en tillämpning är när hemsjukvårdare besöker en patient i hemmet och 

tillsammans med patienten kan koppla upp sig till vårdcentralen och läkare eller sjukgymnast 

via videosamtal. 

Vi har inte hittat exempel på där vård på distans bedrivs annat än som tester eller pilotprojekt. 

Projekten drivs av enskilda kliniker, ofta i samarbete med en eller flera leverantörer av 

utrustning eller tekniska plattformar. Testerna har på det stora hela uppfattats som lyckade av 

både patienter och vårdgivare men man har inte kommit vidare till en bredare 

implementering. I intervjuerna anförs en rad orsaker till detta, främst behovet av förändringar 

i organisationen, den ekonomiska styrningen och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. 

Det ses också som utmanade att upphandla lösningarna bl.a. för att det inte finns etablerade 

roller och ansvar och man anger också att det finns oklarheter kring hanteringen av data och 

patientuppgifter ur integritets och säkerhetsperspektiv. 
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Vi har inte heller hittat exempel på lösningar där en kontinuerlig rapportering av data till 

sjukvården är livsavgörande eller kritisk. I de tester och prov som görs handlar det om att 

ladda upp små mängder data någon gång per dygn eller mer sällan.   

Nedan beskrivs dels ett pågående test från sjukhuset i Borås avseende monitorering av 

patienter med hjärtsvikt, dels en mer omfattande studie och test som genomfördes under 

ledning av RISE Acreo & SICS och avrapporterades 2017.  

 

3.2 Vård på distans – hjärtsviktspatienter vid sjukhuset i 

Borås 
 

Det normala förloppet är att en patient med hjärtsvikt kommer akut till sjukhus, där 

behandling sker. Vårdinsatsen avslutas när patienten skrivs ut och återvänder till hemmet där 

hemtjänsten och/eller hemsjukvården tar över. Patienterna återkommer relativt ofta akut till 

sjukhuset redan inom 10 dagar efter att de skrivits ut på grund av sämre hälsa. 

Vid sjukhuset i Borås pågår en serie tester med en ny tjänst för patienter med hjärtsvikt. 

Målgruppen är äldre patienter som löper stor risk för återinskrivning efter avslutat 

sjukhusvård och målet är att förhindra onödiga besök på akutmottagningen och ökad 

livskvalitet för patienterna som kan vara hemma och samtidigt veta att de följs av sjukvården. 

Projektet avslutas och en rekommendation lämnas innan sommaren 2019. 

Lösningen baseras på ett system för nattövervakning av patienter i hemmet. Med 

trycksensorer placerade under patientens säng mäts kontinuerligt patientens vikt. En 

viktökning tyder på att det behövs en justering av patientens medicinering.  

Sensorerna är kopplade med ett dedicerat WiFi-nät till en liten dator och modem som varje 

sekund rapporterar data till en webbaserad plattform. Överföringen sker via Internet på ett 

mobilabonnemang och är krypterad. I projektet sker en rensning och sammanställning av data 

från sensorerna. I dagsläget behöver sjukvårdspersonalen logga in och hämta uppgifterna, 

men i en fortsättning kan informationen integreras med journalsystem och också larma 

automatiskt vid signifikanta viktökningar. Utrustningen kan konfigureras för att kommunicera 

via patientens bredbandsanslutning. 

 

 

 

Fig. 4. Monitorering av patienter med hjärtsvikt 

Utrustningen i hemmet är ansluten till elnätet och är försedd med batteribackup för 6 timmars 

drift. Vid avbrott i förbindelsen med webbplattformen buffras data och skickas när 

förbindelsen åter är i drift.  
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Webbplattformen bevakas kontinuerligt och om data inte mottas som förväntat larmas de 

driftansvariga. Om larmet ej är åtgärdat inom en viss tid larmas också vårdgivaren. 

Det beskrivs att projektet har gått väldigt långsamt, beroende på administrativa frågor, avtal, 

upphandling, hantering av information, mm. Mycket arbete har lagts på att koordinera alla 

inblandade verksamheter och på att förstå patienternas och hemsjukvårdens behov samt hålla 

utbildningar. Sjukhuset har inte upplevt några problem med anslutningarna eller den tekniska 

utrustningen. 

 

3.3 Vård på distans, KOL-projektet 
 

Med finansiering från Vinnova har RISE Acreo & SICS gjort en studie kring E-

hälsolösningars krav på uppkopplingar1. I studien beskrivs typiska tillämpningar för tre olika 

diagnoser tillsammans med en genomgång av för och nackdelar med olika tekniker för 

uppkoppling. I studien deltog ett stort antal aktörer från olika delar av leveranskedjan.  

Studien konstaterade att kraven på tjänsterna och därmed uppkopplingen måste utgå ifrån 

patienternas olika behov. Olika tjänster (videomöte, insamling av mätdata) ställer olika krav 

på uppkopplingens kvalitet, säkerhet, tillgänglighet, mobilitet mm. 

Det genomfördes också en klinisk studie med ett 70-tal patienter med KOL som via sensorer 

monitorerades på distans för blodtryck, puls, syremättnad och rörelse. Sensorerna var 

kopplade till en pekplatta som också användes för kontakt mellan patienten och vården med 

videosamtal. Videolösningen tillät flerpartssamtal med vården och med anhöriga och 

upplevdes som mycket värdefullt av alla parter. 

Som ett underlag för ett fortsatt arbete tog man fram en paketering av en lösning för att 

tillhandahålla monitorering av KOL-patienter på distans. Man identifierade också 14 

problemområden för vilka man föreslog lösningar, se figur 5 nedan2.  

 

  

                                                        
1 ) E-hälsolösningars krav på uppkopplingar, RISE, februari 2017 
2 ) Hantering av utmaningarna i KOL-projektet, VINNOVA, Dnr: 2015-00388, september 2017 
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Fig. 5. Paketering av en lösning för monitorering av KOL-patienter på distans, RISE 

Studien definierade en ny roll som Vårdoperatör, med ansvar för att följa upp och stödja 

patienten i hemmet, t.ex. genom daglig kontakt via videosamtal. Patienterna var mycket 

positiva till detta, de fick daglig kontakt med en sjuksköterska vilket de upplevde som en 

trygghet.  

Man skapade också en roll som teknikoperatör med ansvar för integration, installation, 

övervakning och support av den tekniska utrustningen och kommunikationen. 

Lösningen som tagits fram kan användas även för patienter med andra diagnoser. När den väl 

implementerats är den skalbar och kan användas för många patienter. Detta förutsätter dock 

nya i arbetssätt, organisation och ansvar hos de involverade aktörerna. Det har också 

efterfrågats lagändringar för att tillåta att patientdata skickas mellan hemmet och sjukvården.  

 

3.4 Roller och ansvar för vård på distans 
 

Denna beskrivning baseras främst på testet i Borås. Rollerna är snarlika de som beskrivs i 

KOL-projektet. 

 

Fig. 6. Leveranskedja, kommunikation för monitorering av patienter i hemmet 

Patienter och utrustningen i hemmet 

Erfarenheten visar att det är viktigt att utreda och ta hänsyn till varje patients behov på 

individnivå vid leverans av vård på distans. Patienterna är ofta äldre och inte vana vid att 

använda teknisk apparatur och Internet. De kan vara mer eller mindre sjuka och mer eller 

mindre kapabla att vara delaktiga i sin vård. De har förutom monitoreringen ofta behov av 

flera insatser i hemmet, som trygghetslarm eller nattkamera, vilka utförs av olika instanser 

och med olika utrustningar. 
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Problem som tagits upp 

KOL-projektet påtalar vikten av att sensorerna har standardinterface mot pekplattan så att de 

enkelt kan bytas ut eller nya sensorer läggas till. Det var också svårt att hitta sensorer som 

kunde mäta just de parametrar som behövdes för en del tillämpningar. 

Utrustningen i testerna har fungerat utan komplikationer, i vart fall efter en initial intrimning. 

Störningar har berott på elavbrott eller oförutsedda händelser, som att patienten fått sällskap 

av en katt i sängen. 

Det finns dock farhågor för att en blandning av sensorer och system i hemmet kan medföra 

störningar. 

 

Beställare 

Patientens läkare ansvarar för den medicinska behandlingen och gör en beställning genom att 

skriva en remiss till Vårdoperatören om att patienten ska följas i hemmet. Kliniken ansvar för 

den medicinska uppföljningen och normalt också för kostnaderna för monitoreringen. 

Landstinget/Sjukhuset/kliniken är ansvariga för kravställning och eventuell upphandling av 

vårdoperatören, inklusive eventuella krav på förbindelserna. 

Problem som beställarna har tagit upp 

 Innan remiss kan skrivas för en enskild patient behöver man veta att det finns 

möjlighet att koppla in en förbindelse till hemmet. Denna information finns inte lätt 

tillgänglig utan man får ibland besöka patienten för att mäta mobiltäckningen. Detta 

kan vara ett problem också i nybyggda hus i tätorter. 

 På sikt ser man att det vore önskvärt med kommunikation via de fasta 

bredbandsnäten allteftersom mer vård sker på distans. Detta ser man som viktigt för 

en jämlik vård till alla innevånare och en del intervjuade menar att detta också är ett 

skäl för att samhället ska ta ett ansvar för att alla kan anslutas till de fasta 

bredbandsnäten. 

De stora utmaningarna som tydliggjorts i testerna är knutna till organisationen av vård och 

omsorg och gällande regelverk. Några exempel på frågeställningar som tagits upp i intervjuer: 

 Landstingen har stora och komplexa IT-miljöer. Många av lösningarna för 

monitorering på distans är relativt enkla och ibland framtagna av små aktörer som 

kan sakna kunskap och erfarenhet om regionernas/landstingens krav. Det finns ett 

antal problem med att integrera lösningarna i den stora IT-miljön och det kan vara 

svårt att få dem prioriterade. 

 Fördelningen av kostnader och besparingar vid vård på distans. Hur kompenseras 

kliniken för kostnader för utrustning, kommunikation och övervakning? 

 Vad är kommunens ansvar och vad är regionens/landstingets ansvar vid vård på 

distans? Vad krävs för att ge kommunanställda tillgång till journalsystem och vice 

versa? 

 Sjukvården kan inte fritt hantera patientdata. Mätdata är patientens egendom och ska 

i något skede överföras till vårdoperatören för lagring och analys. I testerna fördes 

data över från vårdoperatören till kliniken manuellt. 
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 Höga krav på informationssäkerhet, vilket bl.a. innebär att informationen som 

överförs från patienten behöver klassificeras och en riskanalys göras – man kan inte 

förutsätta att infrastrukturen ensam möter kraven på informationssäkerhet. 

 

Vårdoperatör 

Vårdoperatören kan vara en intern funktion i sjukhuset, i den kommunala hemsjukvården eller 

en extern leverantör. De samlar in data, gör en första analys och rapporterar status. I 

tillämpliga fall sköter man den dagliga kontakten med patienten och kan slå larm och/eller 

initiera kontakt med läkare.  

I testet i Borås är det en sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården som har denna roll 

och kontakt med patienten sker per telefon eller besök.  

I KOL-projektet hade företaget MedHelp rollen som vårdoperatör. MedHelps operatörer hade 

daglig kontakt med patienterna via videosamtal. Företaget bedriver omfattande verksamhet 

med t.ex. rådgivning av patienter per telefon åt regioner/landsting och företag och har system 

för att hantera många samtal, köer, vidarekopplingar, mm. över hela landet. 

Problem som tagits upp 

Rollen som vårdoperatör är ny och inte en del av den befintliga verksamheten. Det innebär att 

man behöver ta beslut om dess organisation, om den ska utföras internt eller externt, om 

tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt, mm. Det anges också som viktigt med en kontinuitet 

i kontakten med patienterna, dvs att patienten kommunicerar med samma personer för att 

bygga förtroende och skapa trygghet. 

 

Teknikoperatör 

Teknikoperatören ansvarar för leverans och installation av teknisk utrustning som sensorer, 

kommunikationen mellan sensorerna och basenheten i hemmet samt mellan basenheten och 

vårdoperatörens system. Operatören ansvarar också för att bevaka att data rapporteras in som 

förväntat och slå larm ifall så inte är fallet. 

I de beskrivna testerna har teknikoperatören varit en extern part. I Boråsfallet finns två 

aktörer, en som levererar utrustningen, samlar in data löpande och övervakar utrustningen och 

en som sammanställer data, gör en första analys och gör informationen tillgänglig för 

kliniken. 

 I framtiden kan utrustningen och installationen komma att klassas som hjälpmedel i 

sjukvården och då bli ett ansvar för hjälpmedelscentraler internt eller externt. 

Data från sensorerna lagras i en databas (i praktiken en webbplattform) varifrån den kan 

hämtas och analyseras via inloggning. I KOL-projektet var Telia ansvariga för databasen och i 

testet i Borås finns webbplattformen hos teknikoperatören men man spår att den i framtiden 

kan vara en del av den digitala plattform för vården som kommer att installeras i regionen 

med början i år. 
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Problem som tagits upp 

 I bägge projekt beskrivs en hel del inkörningsproblem av sensorer och systemet i 

övrigt.  

 Det har tagit tid att utbilda patienterna i hur utrustningen ska användas, något som 

varit lättare än förväntat. 

 I testerna har man avstått från att integrera resultaten från testerna med 

journalsystemen hos klinikerna. Det ses som ett stort uppdrag. 

 

Kommunikationsoperatör 

I de beskrivna exemplen har kommunikationen mellan hemmet och vårdoperatören skett via 

internetanslutning via mobilabonnemang, som man har valt för att de är enkla att köpa in.  

Det har också visat sig att det är mycket uppskattat hos patienter att kunna ta med sig 

utrustningen utanför hemmet och fortfarande veta att de följs av vården. Det gavs exempel på 

patienter som rest i Norden och i Europa och haft med sig utrustningen och därmed kunnat 

hålla daglig kontakt med vårdoperatören. 

Problem som tagits upp 

Liksom för trygghetslarmen innebär störningar i mobilnäten över större områden att 

monitoreringen av många patienter slås ut. Vid avbrott upp till några timmar kan basenheten 

normalt buffra data, men vid längre avbrott behövs andra lösningar. 

För KOL-patienterna uppkom ibland störningar i kvaliteten på videsamtalen via mobilnät och 

man gick då över till samtal utan video. I övrigt har kommunikationen fungerat bra. 
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4. Tillämpning multisensorer 

4.1 Monitorering av fastigheter på distans 
 

Här beskrivs ett fiktivt kommunalt bostadsbolag med ca 10 000 lägenheter och radhus på 

olika adresser i kommunen som alla är anslutna till både ett bredbandsnät och ett kabel-TV 

nät.  

Bredbandsnätet är uppbyggt med förhyrd svartfiber mellan de olika stadsdelarna och egen 

fiber mellan husen i samma stadsdel. Nätet har ett tjugotal noder och det finns ett 1000-tal 

teknikutrymmen med switchar eller annan utrustning. Varje hus är förbundet med fiber till 

konverterare i källaren varifrån man har accessnät i koppar till varje lägenhet. Noderna är 

försedda med batterier med övervakning och nätet har redundans mellan de två 

huvudnoderna.  

En nationell kommunikationsoperatör ansvarar för driften och för övervakning av nätet 

dygnet runt. Vid fel kallas reparatörer ut från ett lokalt It-företag. Via KOn kan de boende 

välja mellan ett antal leverantörer för Internet, TV och telefoni. 

 

Figur 7. Aktörskedja för sensortillämpning 

På sitt nät har fastighetsägaren även byggt upp tillämpningar för kameraövervakning av 

parkeringar, digital passagekontroll i ytterdörrar och till tekniska utrymmen samt för reglering 

av temperaturen i bostäderna.  

Tillämpningarna har bytts upp under lång tid och man menar att de fungerar väl. Nätet 

byggdes ursprungligen på 90-talet och har sedan dess renoverats (svetsade om skarvar, 

städade teknikutrymmen och bytte en del aktiv utrustning) och byggts ut. 

Styrning av värme 

Via sensorer mäts temperaturen i varje lägenhet och rapporteras löpande till driftcentralen och 

till fjärrvärmeleverantören i kommunen. Centralt har man en operatörsneutral plattform som 

gör att man kan koppla in sensorer och annan utrustning från vilket fabrikat som helst 

(ventilation, varmvatten, värme, mm).  

Sensorerna är batteridrivna med en driftstid på mellan 5 och 10 år och är anslutna till en hubb 

i varje stadsdel med en lågfrekvent radiolösning. Hubbarna är förbundna med 

fiberanslutningar till en övervakningsplattform. 
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Figur 8. Schematisk bild av sensorsystem med 10 000 sensorer 

Informationen från sensorerna används av energileverantören för att i realtid följa 

temperaturen i bostäderna. Tillsammans med information om utetemperaturen ger det 

underlag för att reglera värmen i varje hus. Som resultat har man uppnått en bättre komfort i 

bostäderna och en lägre energiförbrukning. Man har också möjlighet att i realtid strypa 

fjärrvärmen om det uppstår en topp i förbrukning av varmvatten, t.ex. en timme på 

vardagsmorgnar, och därigenom jämna ut effektförbrukningen. 

Kameraövervakning 

Alla garage i beståndet har kameraövervakning. Kamerorna är anslutna med fiber till en 

central som kontinuerligt spelar in och sparar det som händer i 30 dagar. Man är nöjd med 

resultatet, det har blivit lugnare och mindre åverkan i garagen. 

Passagekontroll 

Man började installera elektroniska lås för ca tio år sedan och har idag system för passage 

med kort eller taggar på alla ytterdörrar och dörrar till teknikutrymmen. Låsen kommunicerar 

med en central varifrån olika accessrättighet kan ges till specifika kort eller taggar. 

Därigenom kan man t.ex. ge hantverkare tillgång till delar av fastigheten för att utföra ett jobb 

utan att de behöver hämta och lämna nycklar. 

Passagekontrollen är oberoende av operatör och utrustning och man använder idag 4 olika 

leverantörer i olika delar av beståndet. Larmen har batteribackup och klarar strömavbrott i 

upp till 12 timmar. 
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4.2 Roller och ansvar - fastigheter 
 

Beställare och ägare 

Som beställare och ägare har fastighetsägaren från början specificerat och låtit bygga 

anläggningen. Systemet för övervakning av fjärrvärmen har byggts upp i samarbete med 

energibolaget och de andra systemen med respektive leverantör. 

Fastighetsägaren äger det fysiska nätet och ansvarar för inköp, installation och underhåll av 

passiva komponenter inklusive sensorer, kameror och lås. De kontrakterar även installation av 

nät i nya fastigheter och av förbindelser för att få förbättrad redundans.  

Via sin driftcentral ser man om enskilda sensorer slutat att skicka data och kan initiera 

batteribyte eller felsökning och reparation. Man har egna jourbilar som kan rycka ut vid alla 

slags störningar. 

Problem som tagits upp 

 Största orsaken till avbrott är firmor som ska göra arbeten i huset och bryter elen utan 

att ha informerat driftcentralen. 

 Man var tidiga med att bygga fibernätet och passagekontrollen, vilket i vissa fall har 

lett till högre kostnader. Man har efterhand börjat standardisera sin utrustning, men 

det kommer t.ex. en ny standard för passerkort som inte är bakåtkompatibel. 

 Avtalet med kommunikationsoperatören kommer snart upp för ny upphandling och 

man funderar tillsammans med Hyresgästföreningen och en konsult på hur detta ska 

hanteras. 

 Man uppfattar att det finns många konsulter och leverantörer på marknaden som 

saknar nödvändig kunskap om fastighetsägarens behov. 

Kommunikationsoperatör (KO) 

Ansvarar för drift och övervakning av det aktiva nätet. Från sin nationella driftcentral 

vidarebefordrar larm till fastighetsbolaget, kallar ut reparatörer vid behov och rapporterar. För 

underhållsarbeten och reparationer anlitar man i sin tur ett lokalt It-företag med kompetens att 

t.ex. svetsa fiber. 

Man har arbetat ihop i många år och byggt upp rutiner och förtroende så att KO och andra 

underleverantörer har passerkort till teknikutrymmen i fastigheterna. 

 

 

 


