Fallstudie

Komp Pro skapar bättre vårdresultat i
Lillesand kommun, Norge
Komp Pro lanserades i oktober 2019 och verktyget används idag i
över 80 kommuner i Norge och av mer än 1000 patienter.
Lillesand är en liten norsk kommun med
11 000 invånare. Kommunen ingår i en
regional samordningsgrupp som
implementerar välfärdsteknik för att stödja
Norges åldrande befolkning. En grupp som
stadigt växer.
Målet var att hitta tekniska lösningar för såväl
förebyggande vård som dygnet runt-vård
som kan bidra till ökad trygghet, mer socialt
deltagande och ökad självständighet för de
äldre. Oavsett sjukdom och
funktionsnedsättning.

Forskning visar att ensamhet kan få stora
konsekvenser för människors fysiska och
psykiska hälsa och att det ökar risken för
depression, kognitiva problem, hjärtsjukdom
och stroke. Kommunen hoppas kunna
förebygga många av dessa framtida problem
genom att se till att Komp-användarna har ett
rikt socialt liv och en vardag som ger livet
innehåll och mening.

I juni 2019 investerade kommunen i 13 Komp
Pro-enheter, något som inneburit avsevärda
fördelar för både vårdgivare och de äldre.
Geir Odmar Heldal, kommunens rådgivare inom
välfärdsteknik, förklarar hur Komp Pro bidrar till
att lösa ett ofta förbisett men viktigt problem:
socialt välbefinnande.

”Många äldre säger att de är rädda för att bli
bortglömda. Då blir frågan: Vad kan vi göra
från vår sida så att de inte ska känna så? Om en
sköterska kommer på besök en kvart om
dagen, ser till att de har tagit sin medicin och
pratar lite, kan vi då säga att vi har gjort vad vi
kan? Är detta det bästa sättet vi kan använda
våra resurser på, eller kan vi göra något
annorlunda? I höst har vi börjat använda Komp
Pro. För det första är det inte vårt verktyg – vi
tillhandahåller det och följer upp, men det är
vårdtagaren och de anhöriga som gynnas mest.

“

Du kan förenkla
vårdpersonlens
arbetsdagar utan att
kompromissa med de
äldres välbefinnande ”

”Att de anhöriga involveras med en gång är
nyckeln. När familjen är online och hennes
elvaåriga barnbarn börjar skicka bilder från
fotbollsträningen och födelsedagar känner sig
mormor inte bortglömd längre. Och eftersom
hon får bilder och meddelanden förändras även
de samtal de har när familjen kommer på besök
– de pratar inte längre om hennes dåliga höfter,
utan om vad som har delats på skärmen under
veckan som gått.
Efter pilotprojektet har Lillesands kommun –
och över 80 andra kommuner i Norge som har
provat Komp Pro – infört tjänsten i
äldrevården. I Sverige har vi i dagsläget 6
pilotprojekt igång - där Södertälje kommun
nyligen köpt in 10 enheter.
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Komp Pro hjälper Gerd att bo kvar
hemma i Lillehammer, Norge
Gerd är 75 år och bor ensam hemma. En dag
när hon skulle byta glödlampa föll hon och
bröt höften och var tvungen att släpa sig upp
för trappan för att få hjälp.
Under rehabiliteringen bodde hon på ett
vårdhem i två veckor innan hon fick komma
hem igen. Genom sin dotter som arbetar på
Øyers kommun har hon fått en Komp
installerad hemma

Rigmor besöker ofta Gerd och de pratar
nästan alltid om de bilder som familjen har
skickat via Komp – på Rigmors hundar,
barnbarnen, gamla foton på Gerd som nybliven
mamma etc.
Kommunen planerar att skaffa Komp Pro så att
de kan börja med sjukgymnastik och
regelbundna hälsokontroller på distans, utöver
den hemtjänst som Gerd redan har.
Marius Fredriksen, avdelningschef för
hemtjänsten i Øyer, ser många potentiella
användningsområden för denna välfärdsteknik.

”Man kan lätt bli deprimerad om man sitter
ensam hemma och inte har någon kontakt med
världen utanför. Dessutom förlorar många
människor sitt nätverk när de blir äldre och
familjen flyttar, för vissa blir vården den enda
kontakten de har med andra. Men om du kan
återställa det nätverket och få de där fotona
och samtalen har du tillgodosett några av
dessa sociala behov.”
Efter olyckan kände sig Gerd inte trygg
hemma, men tack vare KOMP har det ändå
gått bra. Hon har mycket mer kontakt med
familjen och de kan ringa och kontrollera att
allt är bra med henne.
”Sedan jag fick KOMP känns det mycket
bättre att vara hemma, jag känner mig inte
ensam. Det går inte att jämföra med hur det
var innan”, säger Gerd.
Så här säger hennes dotter Rigmor: ”Det känns
mycket mindre oroligt. Häromdagen ringde en
av mammas väninnor till KOMP-enheten, men
kunde inte se henne. Hon visste att mamma
skulle vara hemma och ropade i sin telefon,
men fick inget svar. Då satte hon sig i bilen
och åkte dit för att kontrollera att allt var bra –
det visade sig att mamma hade gått ut utan att
berätta det för henne. Så det känns tryggt att
veta att vi faktiskt kan kontakta henne.”

det hjälper att
“baraJa,veta
att de ser dig,
att de tar kontakt. Det
betyder mycket för
människor som är
ensamma,” säger Gerd.

För Gerd är det viktigt att kunna bo kvar
hemma. Trevligt sällskap och en känsla av
trygghet räcker långt för att hon ska kunna
göra det i många år framöver.
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