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MÅL  

Syftet med examensarbetet var att utvärdera tre tekniska 

lösningar och granska om de kan förbättra åldringars 

fysiska säkerhet i hemmet samt deras upplevda känsla av 

trygghet ifall dessa lösningar erbjöds som en del av 

hemvårdens tjänster. De tre tekniska lösningarna som 

utvärderades var: 

• Säkerhetsklockan TRiLOC med larmknapp, 

GPS spårning och geofencing (ett larm som 

signalerar om personen går utanför ett tidigare 

bestämt område) 

• Handdatorn Handi One+ som är en 

smarttelefon med enkel display och har 

funktioner som stöder användaren i vardagen, 

t.ex. krisplan (kontakt med vårdpersonal) 

• Helsingfors stads virtuella hemvårdstjänst där 

man utför distansbesök med videoanslutning 

via en tablet som kunden har hemma. 

De tre tekniska lösningarna valdes på grund av att de har 

funktioner som är utvecklade för att förbättra säkerheten 

hos hemmaboende åldringar och som i tidigare forskning 

har visat sig ha en inverkan på säkerheten samt känslan av 

trygghet. 

METODER 

I detta arbete utvärderades åldringars mottaglighet till 

dessa tre lösningar d.v.s. kommer de sannolikt att ta dem i 

bruk och fortsätta att använda dem. UTAUT2-modellen är 

ett klassiskt verktyg som utvärderar sannolik mottaglighet 

till teknik och bedömer de sju följande huvudfaktorerna; 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt 

inflytande, underlättande förhållanden, prisvärde, hedonisk 

motivation och vana. I detta arbete användes Vasslis 

adaptation av modellen där dessa huvudfaktorer granskas 

specifikt för hemmaboende åldringar på basen av en 

litteraturstudie som han utförde om åldringars mottaglighet 

till eHälsa (Vassli 2016). 

 

 

 

 

RESULTAT  

Utvärderingen poängsattes för de tre tekniska 

lösningarna och sammanfattas i följande tabell: 

 
 

SLUTSATS 

Samtliga tre tekniska lösningar har en hög sannolikhet 

för mottaglighet vilket tyder på att de är lämpade för att 

tas i bruk inom hemvården för att förbättra säkerheten 

och tryggheten och möjliggöra att åldringar bor hemma 

längre. Denna utvärderingsmetod lämpar sig för att 

underlätta besluten om vilka former av teknik som kan 

tas i bruk inom hemvården för att effektivera vården på 

ett kosteffektivt sätt. 

Källa: Vassli, L., 2016. Tillgänglig: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-

xmlui/handle/11250/2405151 Hämtad: 04.08.2019. 
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