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Framtidens vård –vart är vi på väg?



Institutionen för designvetenskaper

• Lunds Tekniska Högskola 

• 120 medarbetare

• Kompetensområden:
Ergonomi Rehabiliteringsteknik

Innovation     Logistik,

Konstruktion  Design

• Forskningsplattformar
– Health design – Framtidens vård 

från ett  hälsoperspektiv

– Äldre och design
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Metalund – Centrum för medicin och teknologi för 

arbetsliv och samhälle 

• Arbets- och miljömedicin Medicinska fakulteten

• Ergonomi och aerosolteknologivid, Institutionen för 

designvetenskaper, Lunds tekniska högskola.



Tendenser i dagens vård

• Ökad specialisering och fragmentering

• Fokus på diagnostik och problemet som ska behandlas

• Patienten en passiv mottagare 

• Helheten glöms bort



Framtidens vård

• Större vårdbehov

• Mer vård nära patienten (närvård)

• Mer teknik och tekniska system. Teknikens roll?

• Kunniga patienter/anhöriga som kräver delaktighet

• Nya roller för vårdpersonalen

• Nya organisationsformer



Utmaningarna i närvården

Skapa attraktiva arbetsmiljöer/arbetssituationer så att duglig 

personal kan rekryteras.  

Skapa en vård där patienten

– Blir sedd ur ett helhetsperspektiv

– Är efter förmåga delaktig

– Får stöd så de kan leva ett fullvärdigt liv även om de är sjuka

Utveckla fungerande tekniska system som människor  kan 

och vill använda.



Den enes hem den andres arbetsplats

Hur går lagstiftningen ihop?

AML, LASS, SOL, HSV

GP 23 Mars 2014 – Arkivbild : Anna Simonsson



Vad kan man ha teknik till?

• Information

• Kommunikation

• Diagnos

• Behandling

• Stöd och hjälp

• Nöje och avkoppling



Framtida användning av teknik i vården

• Allt fler teknikvanda – personal 

och patienter men inte alla

• Vill och kan använda 

– Utformning – användbarhet

– Introduktion

– Tillgänglig teknisk support 



E-hälsa och M-hälsa

E-hälsa

• Digitala tjänster

• Information, kommunikation, övervakning, behandling

• Mellan patient och vårdgivare eller mellan olika 

vårdgivare

M-hälsa 

- Mobila tjänster

- Appar (Säkerhet?  Vad gör vi med all data?)



Vision - Den friska vården

• Patienten (anhöriga) tar ansvar för och är delaktig i sin 

egen vård

• Vårdpersonalen har en bra arbetsmiljö/arbetssituation

• Patienten fortsätter att efter sina förutsättningar att leva 

ett normalt och aktivt liv 

• Vårdskadorna minskar – patientsäkerheten ökar
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Frågor att diskutera

• Er erfarenhet av teknik i hemsjukvård eller närsjukvård? 

• Den enes arbetsplats den andres hem hur får vi ihop 

helheten? 

• Hur gör vi för att skapa en utveckling av teknik som är 

mer vårddriven och mindre teknikdriven?

• Patientcentrerad vård - vad betyder det egentligen?


