
Visningsskärm för brukare i hemtjänst,  
Design, Maskininlärning & Business case 

IT-avdelningen och Vård och Omsorgsförvaltningen på Lunds Kommun 

har identifierat flera brukarbehov som skulle kunna lösas med en surfplatta eller liknande i hemmet. 

En surfplatta skulle kunna hantera mycket kommunikation och information som idag sker genom 

trygghetslarmssystemet. Detta skulle kunna ge brukarna en bättre upplevelse och avlasta 

hemtjänstens larmcentral. 

Genom ett examensarbete skulle vi vilja undersöka potentialen i ett sådant system. Är detta en 

framtida hörnsten i den digitaliserade hemvården? Hur kan en sådan infoskärm bäst möta brukarna 

på deras villkor? 

Många av vård och omsorgsförvaltningens samtal vid trygghetslarm kräver ingen besöksinsats utan 

rör sig om kommunikation i någon form. Ofta handlar det om att brukaren vill veta när personal 

kommer eller boka/avboka ett besök. Speciellt för brukare med kognitiv svikt kan det vara svårt att 

veta om personalen precis varit här eller ej. 

Redan idag har många brukare med kognitiv svikt en speciellt digital klocka med skärm hemma som 

visar klockan, datum och om det är natt eller dag. Vi tror att det finns stor potential att med smartare 

uppkopplad teknik kunna göra mycket mer för brukarna. 

Främst är det fråga om att kommunicera dagens schema till brukaren. Idag kommer det in många 

samtal som rör enkla schemafrågor, så som: 

• När kommer hemtjänsten på besök nästa gång? 

• Vad ska utföras när de kommer? 

• När var de här senast? 

• Vad utfördes när de var här? 

Speciellt för brukare med kognitiv svikt kan det bli många samtal och förvirring på en dag.  

Vidare skulle en surfplatta kunna användas för att: 

• Planera och göra ändringar i schemat. Exempelvis om anhöriga är på besök och kan hjälpa till 

med matlagning med mera. 

• Påminna om medicinering samt verifikation att så skett med hjälp av videoanalyser stödd av 

ML-algoritmer. 

• Föra videokonversation. Antingen brukare till brukare eller brukare till larmcentral. Detta 

skulle vara speciellt hjälpsamt för brukare med afasi som kan ha svårare att uttrycka sig över 

telefon. 

Då det är önskvärt att patienterna själva kan navigera bland och använda alla funktionerna ställs det 

speciellt höga krav på att det är lätt att lära sig använda produkten utan förvirring. 

Vi ser några olika spår för detta projekt beroende på vilket område som intresserar dig. 

  



För dig som skriver inom produktutveckling, teknisk design eller användbarhet och 

design 
Vi tänker oss ett projektarbete fokuserat på design och GUI-utformning baserat på mycket kontakt 

med målgruppen och hemtjänstens expertis. Utöver de föreslagna behoven och funktionerna är vi 

även nyfikna på vad för andra innovationsmöjligheter studenterna ser i sin kontakt med brukare och 

verksamhet. 

Förslag frågeställningar: 

• Hur kan ett gränssnitt utformas för att kommunicera schema till brukare med kognitiv svikt? 

Speciellt förståelse/påminnelse om vad som hänt tidigare under dagen. 

• Hur kan en produkt som beskriven ovan utformas för att brukare med kognitiv svikt ska 

kunna använda och navigera bland flera funktioner med minimal förvirring. 

Speciellt med fokus på att kunna lära sig och använda produkten själv. 

Mål: 

• En prototyp eller mock-up som är testad på verkliga brukare. 

• Insikter om hur information och gränssnitt bäst utformas för målgruppen. 

• Potential att använda lärdomarna för att i samarbete med ett hjälpmedelsföretag ta en 

produkt med stor nytta till marknaden. 

 

För dig som skriver inom produktutveckling eller innovationsteknik 
Vi tänker oss ett projektarbete som utforskar potentialen i surfplattor som plattform för 

hemtjänstens brukare. Finns det ett business case för att digitalisera på detta sätt? Utöver de 

föreslagna behoven och funktionerna är vi även nyfikna på vad för andra innovationsmöjligheter 

studenterna ser i sin kontakt med brukare och verksamhet. 

Förslag frågeställningar: 

• Vilka är målgrupperna som skulle ha störst nytta av en produkt som den beskriven ovan? 

• Hur stora är målgrupperna som skulle ha verklig nytta av en produkt som den beskriven 

ovan? 

• Vilken nytta kan kommuner utvinna från denna digitalisering i hemtjänsten? 

• Hur kan den offentliga tjänstesektorn använda intervjuer och intern data för att genomföra 

marknadsundersökningar? 

Mål: 

• Vilka nuvarande behov skulle kunna fyllas med denna produkt, hur stora är de behoven? 

• Vilka funktioner skulle kunna avlastas med denna produkt? 

• Vilka löpande aktiviteter och kostnader skulle denna digitalisering innebära? 

• Hur mottaglig är målgruppen för denna digitalisering? 
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