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Övergripande syftet

Få djupare kunskap om 

beslutsstöd när man tar in nya 

hjälpmedel och välfärdsteknik 

inom området äldrevård/omsorg 
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Fem delstudier
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●Study I Litteratur översikt

●Studie II Webbenkät

●Studie III Webbenkät

●Studie IV Semistrukturerade 
intervju

●Studie V Hälsoekonomisk 
fallstudie



Studie I - Litteraturöversikt
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●Omvärldsbevakning av 
vetenskaplig forskning 
kring beslutsstöd när man 
köper in hjälpmedel

●Deduktiv ansats med 
Khasnabis et al (2015).  

”The decision-making processes within the area 
of assistive technology and welfare technology –
a literature review”



Studie II 
Webbenkät- kommunal nivå

●Webb enkät (n= 393 svar)

●Kommunal äldreomsorg i Sverige

●Syfte: Viktig grupp som ska implementera är 
dem som arbetar /tar beslut/implementerar 
välfärdsteknologin inom äldreomsorgen. Deras 
uppfattningar, utmaningar och möjligheter.

●Kvalitativ innehållsanalys av de öppna frågorna

(Graneheim & Lundman) 6

”The Concepts of Welfare technology in 
Swedish Municipal Eldercare. A qualitative 

approach”



Resultat Studie II

●Implementeringen av välfärdsteknik 
upplevs långsam! 

●förändringsmotstånd hos personal

●brist på finansiering, 

●brist på vetenskapliga bevis

●brist på infrastruktur

●hög personal omsättning

●problem med upphandling & lagar
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Studie III 
Webbenkät- kommunal nivå

●Enkätmaterial till kommunal 
äldreomsorg

●N=393 svar

●Syfte: Undersöka och beskriva arbetet 
och beslutsprocesserna kring 
välfärdsteknologi inom kommunal 
äldreomsorg. 

●Kvantitativ analys –
samband/korrelationer 
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”On-going digital transformation 
A Cross-sectional study on the View of Swedish Elder Care 

personnel”



Resultat studie III

●Generellt positiva attityder till nya 
innovationer- välfärdsteknik

●Förändringsmotstånd finns hos 
personalen - tydliga köns & ålders 
skillnader

●Olika nivåer av makt samt (brist på) 
delaktighet i beslutsprocessen av inköp 
av välfärdsteknik - som påverkar digitala 
transformationen
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Studie IV
Intervjuer av Beslutsfattare 
regional nivå
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●24 st Semistrukturerade 
telefonintervjuer 

● (30-60 min) vintern 2018-19

●God geografisk spridning

●Kvalitativ tematisk analys 
(Braun & Clarke, 2006) 

●Resultat i tema och subtema



Övergripande tema 
studie IV
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Transparence i hela processen

Tröghet/barriärer i digital 
transformationen

Informanternas attityd och kunskap 
om ny hälsoteknik

Behov av stöd och samarbete på 
nationell nivå för att klara av framtida 

utmaningar



Studie V 
Hälsoekonomi

●Kostnader & nyttor/värden av hjälpmedlet 

för användaren

●Ett hjälpmedel med avancerad teknik som 

ökat explosionsartat 

●Kartlägga utifrån användaren/brukaren vad som ingår i deras 
livssituation (Etikprövning!!)
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Tidsplan Ht 2019-ht 2020

HT 2019 VT 2020 HT 2020

Studie V –
Start av 
datainsamling 
(etikprövn)

Manus klart 
Studie IV

Analys 
Studie V

Manus klart 
Studie V

Kurs 7, 5 hp
(MDH)

KAPPA

KAPPA KAPPA
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STORT TACK!!
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