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Framtidens vård - vart är vi på väg? 

Gerd Johansson, professor i arbetsmiljöteknik vid Ergonomi och aerosolteknologi, Metalund, Lunds 

universitet 

 

Ingress: 

De ökande vårdbehoven i samhället kommer att innebära att vården måste organiseras om och flytta 

närmre patienten. Detta medför ett allt större behov av teknik och att rollerna för både vårdpersonal 

och patienter förändras. 

Under den kommande tioårsperioden kommer vi att uppleva ett allt större behov av vård. Allt fler 

äldre med vårdbehov, allt större möjligheter att bota och vårda och allt större krav från patienterna.  

Mer och mer av vården måste flyttas närmre patienten både till hemmet och till olika typer av 

öppenvård. För att möjliggöra detta kommer allt mer teknik och tekniska system att användas både 

för övervakning, provtagning och för kommunikation med till exempel experterna på våra sjukhus. 

Patienter och anhöriga kommer också att ha möjlighet att skaffa sig allt större kunskap och kommer 

att kräva ett större inflytande på den personliga vården.  

Nyckelfaktorer att lyckas med allt detta är fungerande tekniska system som människor kan och vill 

använda, arbetsmiljöer/arbetssituationer som är attraktiva så att duglig personal kan rekryteras samt 

att patienterna blir sedda ur ett helhetsperspektiv, är delaktiga efter förmåga och får stöd så de kan 

leva ett fullvärdigt liv även om de är sjuka. 

Frågeställningar som måste studeras och undersökas är till exempel: 

Hur utformar vi nya lämpliga organisationsformer? Hur kommer rollerna både för vårdpersonalen 

och för patienter/anhöriga att förändras? Hur ska tekniska system utformas så att de ger stöd och 

möjligheter och inte blir ett hot eller ett problem? Hur skapas en bra arbetsmiljö för vårdpersonalen? 

Hur kan vården bli en hållbar arbetsplats även för äldre arbetstagare? 

 

 

 


