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Det digitala tjänstelandskapet 
har nått en brytpunkt. Vad 

som länge endast varit visio-
ner börjar nu sakta men 

säkert att omsättas i 
verklighet. 

Gör-det-själv-hälsa GENERASJON 100 Doktor Smarttelefon
Vi ønsker å finne ut om trening 

kan bedre eldres helse, så de 
lever lengre og friskere liv. 

Helsevesenet er i ferd med å 
innta mobiltelefonene.

- Dette er en utvikling som 
ikke lar seg stoppe, sier Steinar 

Madsen i Statens 
legemiddelforening. 
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Gör-det-själv-hälsa: 
en rapport från frontlinjen

Rapportene ligger på 
Office 365 under 
Dokumenter i mappen 
SmartHealth / 
SmartHelse – klikk her

Ett samverkansprogram mellan Kairos 
Future och Telia Healthcare

Men hur ska de nya framväxande 
lösningarna konstrueras för att 
säkerställa verklig nytta där den 
kanske mest av allt behövs – i vården 
och omsorgen av våra äldre? Kan 
tekniken bara ”släppas ned” i en 
befintlig verksamhet, eller krävs det 
förberedelser? Var lurar falluckor, och 
hur ser och tänker egentligen de 
tilltänka mottagarna på allt detta?

Under vintern och våren 2014/15 
studerade vi tillsammans med Telia 
Healthcare dessa frågor närmare. Som 
en del i ett större projekt fick vi 
möjlighet att resa runt i landet för att 
prata med och lyssna till äldre 
medborgare som ingått i försöksprojekt 
i Västerbotten, Örebro län och 
Östergötland. Ett urval av de insikter vi 
hittills samlat på oss redovisas i denna 
rapport. 

Framtiden är redan här 
Att integrera eHälsa med traditionell vård låter sig 
enkelt sägas. Men vad behöver vi egentligen göra, lära 
och ta hänsyn till för att lyckas med det i praktiken? 
Vilka samarbeten måste etableras? Vem är det som ska 
genomdriva förändringarna? Och inte minst: vem är 
det som ska stå för notan? 
Att resan mot nätverkssamhället är kantad av många 
frågor står utom tvivel. Samtidigt är det tydligt att vi 
inte kan skjuta frågorna på framtiden. Redan idag står 
svenska samhället inför en kris inom tryggt åldrande: 
Alltfler avlider i väntan på boende i servicehem och 
det är en växande utmaning att klara av att bemanna 
insatserna som krävs för att ta hand om den växande 
gruppen äldre. Svaret och möjligheterna kan ligga i 
teknikens avancemang. År 2020 förväntas mellan 40 
till 50 miljarder konsumentartiklar – eller sju per 
person - vara uppkopplade mot internet.  Utslaget på 
ett vanligt svenskt hushåll skulle det innebära 28 
uppkopplade – dataproducerande – enheter, i allt från 
aktivitets armband till personvågar, bilar, kylskåp och 
brandlarm. Denna explosion av information ställer 
samhället och dess aktörer inför nya frågor, såsom hur 
vi på bästa sätt skapar mening och nytta av all den nya 
data som skapas och samlas in. 

https://mgfteam.sharepoint.com/_layouts/15/start.aspx#/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDelte%20dokumenter%2FSmartHealth%20%2D%20SmartHelse%20%2D%20mappe%2F2015%2F2015%2D07%20samverkansprogram%20mellan%20Kairos%20Future%20och%20Telia%20Healthcare&FolderCTID=0x012000C73E9573EAD8C1449A810EC4B9E21FC8&View=%7B4199D03C%2DEDBC%2D4220%2DB478%2D18C5EFB5E9A9%7D
https://mgfteam.sharepoint.com/_layouts/15/start.aspx#/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDelte%20dokumenter%2FSmartHealth%20%2D%20SmartHelse%20%2D%20mappe%2F2015%2F2015%2D07%20samverkansprogram%20mellan%20Kairos%20Future%20och%20Telia%20Healthcare&FolderCTID=0x012000C73E9573EAD8C1449A810EC4B9E21FC8&View=%7B4199D03C%2DEDBC%2D4220%2DB478%2D18C5EFB5E9A9%7D
https://mgfteam.sharepoint.com/_layouts/15/start.aspx#/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDelte%20dokumenter%2FSmartHealth%20%2D%20SmartHelse%20%2D%20mappe%2F2015%2F2015%2D07%20samverkansprogram%20mellan%20Kairos%20Future%20och%20Telia%20Healthcare&FolderCTID=0x012000C73E9573EAD8C1449A810EC4B9E21FC8&View=%7B4199D03C%2DEDBC%2D4220%2DB478%2D18C5EFB5E9A9%7D
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Inte bara för de unga 

Tvärtemot vad man kunde tro så är det inte nödvändigtvis ifrån de yngre medborgarna som 
förändringstrycket kommer. Trots att aktivitetsarmband och hälsoteknik primärt 
marknadsförs med bilder på unga vältränade människor så är det inte omöjligt att det är 
inom de äldre segmenten av befolkningen som teknikens verkliga nytta kommer bli 
uppenbar.  Att se hur mycket man har rört sig en dag – eller om man rör sig överhuvudtaget 
– må vara en intressant information för en ung motionär. Men för en 80-åring med krämpor 
av olika slag kan den vara mycket viktig. För flera i våra testgrupper handlade det om 
trygghet – koll på hälsoläget. På sikt är det möjligt att den nya teknik som idag börjat 
genomsyra samhället visar sig vara en nyckel till att lösa mycket av utmaningarna i vårt raskt 
åldrande samhälle. 

Mot den bakgrunden tror vi det vore ett misstag för aktörer att låsa blicken till de ungas 
teknikvanor.  Från våra besök runt om i landet har det blivit tydligt att även äldre 
medborgare upplever ett behov och en längtan efter att använda tekniska hjälpmedel för att 
hålla igång, oavsett om det handlar om kropp eller knopp.  Att bunta ihop äldre medborgare 
under en och samma etikett är därför ett misstag. En distinktion måste idag göras mellan 
vad vi valt att kalla yngre respektive äldre seniorer. Bland de förra – personer upp till 70 år –
är teknik- och internetvanan ofta utbredd.  Hos de senare – personer över 70 år – är 
situationen en annan. Här känner sig endast 6 procent delaktiga i det framväxande 
informationssamhället.  

Ett exempel ur denna grupp är Stina 93 år, en av de digitalt aktiva i vår studie. Hon 
sammanfattar väl vad som sker när tekniken implementeras i vardagen. När vi frågar henne 
om hon betraktar sin omgivning eller sig själv på ett annorlunda sätt jämfört med tiden före 
hennes användande av en iPad svarar hon:  – Nu har jag börjat tänka att personer inte bara 
ska vara intressanta om man ska umgås, utan gärna också ha lite intresse för teknik! 
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Mange eldre føler seg utmattet uten 
grunn – hvordan henger det sammen 
med fysisk aktivitet?

Hjemmeside

Dr Thorlene Egerton, 
PhD, edelstener gruppe, 
NTNU

Bakgrunn for studien
Vi ønsker å finne ut om trening kan bedre 
eldres helse, så de lever lengre og friskere liv. 
I tillegg vil vi se på om treningsformen spiller 
en rolle for effekten gjennom sammenligning 
av moderat og høy intensitet på treningen.

Jeg så på data samlet inn fra 980 personer som deltok i 
Generasjon 100. Som en del av deres første undersøkelse 
svarte deltakerne på et spørreskjema om deres nivå av 
utmattelse. De hadde også på seg en aktivitetsmåler i en 
periode. Jeg fant ut at folk som rapporterte høye nivåer av 
utmattelse var mindre aktive enn de som ikke gjorde det. For 
å være mer spesifikk, folk som var utmattet gikk i 
gjennomsnitt over 1000 færre skritt per dag og var aktive på 
moderat intensitet i gjennomsnitt ni minutter mindre per 
dag. Deres samlede energiforbruk, i henhold til 
aktivitetsmåleren, var 15 prosent lavere. Disse forskjellene 
er betydelige i forhold til helse, lykke og evne til å greie 
dagliglivets gjøremål. Det kan virke som om utmattelse 
begrenser mengden av aktivitet folk klarer å gjøre i løpet av 
en dag, men med denne typen analyser kan vi aldri være 
sikker på at det ikke er motsatt. At utilstrekkelig mengde 
fysisk aktivitet kan fører til tap av kondisjon og at folk derfor 
føler seg mer sliten etter hverdagslig aktivitet.

http://www.ntnu.no/cerg/generasjon100
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INNENRIKS
Doktor Smarttelefon kan se deg nå
Helsevesenet er i ferd med å innta mobiltelefonene.
- Dette er en utvikling som ikke lar seg stoppe, sier 
Steinar Madsen i Statens legemiddelforening.
- Dette er et stort og vanskelig sakskompleks. Vi er 
bare i begynnelsen av en utvikling, sier Steinar 
Madsen medisinsk fagdirektør ved Statens 
legemiddelverk.
Madsen satt i Teknologirådets ekspertpanel da de ga 
ut rapporten «Mobil helse for kronikere » i februar i år.
mHelse, e-helse, telemedisin, helsetjenester 2.0: Det 
mangler ikke på moteord når teknologien i lommen på 
de aller fleste av oss dundrer inn i helsevesenet.
- Mange frykter at maskinene skal ta over. Men de 
første 20-30 årene blir det i hvert fall ikke sånn. De 
blir heller avanserte assistenter, sier Damoun Nassehi, 
lege og utvikler av den mobile helsetjenesten «Asthma
Whistle».
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Advarer mot naivitet
I det siste har det kommet flere eksempler på at 
helsepersonell og -myndigheter selv utvikler tjenester til 
våre mobiltelefoner. Steinar Madsen peker på at 
myndighetene har et viktig informasjonsansvar.
- Dette er en utvikling som ikke lar seg stoppe. Da er det 
viktig å gi gode råd om hva som er fornuftig. Det kan vi 
ikke overlate bare til private interesser.
Lege og Phd-stipendiat Henrik Vogt ved 
allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU 
understreker at det finnes enkelte positive mobile 
løsninger, men mener at e-helsens utvikling, spesielt den 
som retter seg mot friske mennesker, må behandles 
kritisk.
-  Disse kreftene er så ekstremt sterke, og medisinen går i 
de retningene teknologien gir mulighet til. Det er ikke 
nødvendigvis bra eller dårlig. Men man kan i hvert fall 
ikke være naiv og forherlige det som et definitivt svar på 
alle de utfordringene vi har, sier han.

Fakta
Helseapper
Apples App Store har 51.387 
apper under kategorien Health 
& Fitness.
Google Play har 47.966 apper
under samme kategori.
På nettsiden apps.nhs.uk finner 
man en omfattende liste over 
helseapper som britiske 
helsemyndigheter selv 
godkjenner.
Kilder: pocketgamer.biz, 
appbrain.com
STEFFEN PEDERSEN ØBERG

http://apps.nhs.uk/
http://appbrain.com/

