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Finns det evidens för arbete
med välfärdsteknologi?
Ja på individnivå
– när det gäller äldre och deras anhörigas subjektiv upplevda
livskvalitet
– exempel: KOL vård och stöd Barcelona Spanien, ”the whole
demonstrator” UK, ACTION Sverige

Mera otydligt på organisationsnivå och samhällsnivå
Majoriteten av arbete som utförts är i form av regionala och
lokala projekt
– inte spritt på nationell eller EU-nivå

Vilka är utmaningarna?
1. Vård- och omsorgspraktiken
–

det saknas oftast systematisk uppföljning och dokumentation

2. Forskningens design, metod och genomförande
–
–
–

små studier, med få användare och korta projektperioder
implementering av en komplex social innovation i en redan
komplex och komplicerad vård och omsorgsorganisation
det är traditionella forskningsmetoder som används
o
o
o

–

det är Randomiserade KontrollStudier (RCT) som räknas för att mäta effekter
det fungerar inte optimalt ”It’s like putting a square peg in a round hole”
RCT förutsätter en väl definierad studie som svår att genomföra när det gäller
arbete med välfärdsteknologi

utifrån detta paradigm saknas bevis på kliniska resultat och
kostnadseffektivitet

3. Kommersialisering
–

det saknas effektiva affärsplaner och affärsmodeller.

Hur går vi vidare?
Vi måste arbeta vidare och lära oss tillsammans:
1. Vård- och omsorgspraktik
–
–

arbeta med systematisk uppföljning och samla in mer och kvalitativt
bättre data på lokal nivå
tillsammans med alla huvudintressenter lära mer om och studera
organisation, kultur och organisationsutveckling

2. Forskningsdesign
–
–
–

bygga vidare på vad som redan finns och inte uppfinna hjulet igen
lära oss mera om vad som fungerar i olika kontext och varför
använda realistisk utvärdering, ”mixed methods”, och finna
gemensamma meningsfulla vetenskapliga ”outcomes”

=> Förutsätter lärande nätverk och tvärvetenskaplig forskning.
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