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Arena för test av välfärdsteknik

Leverantörer och beställare möts för att testa och validera välfärdstekniska produkter och 
tjänster.

Överenskommen referensarkitektur för branschstandard inom välfärdsteknik.

Testarena för att ha något att testa mot, för att se att det fungerar i praktiken.



Varför är det bra för beställare?

• Inköp av enskilda välfärdstekniska lösningar skapar inlåsningseffekter

• Stöd för beställare vid kravställning och inköp

• Möjligheten att verifiera vilken teknik som fungerar och vilken som inte fungerar 

• Trygghet för beställare och större efterfrågan på välfärdsteknik

• Verktyg för uppföljning av leverans 



Varför är det bra för leverantörer?

• Tydliga ”spelregler” stimulerar utveckling och innovation

• Öppnare ekosystem, lättare för små och medelstora företag att hitta en plats.

• Varje implementering är inte unik. 

• Större marknad och större volym i leveranserna.

• Verktyg för test och validering av ny teknik och nya tjänster. 
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Vilka tjänster/funktioner/produkter börjar vi med?

”Vanliga” trygghetslarm

Tillsynskamera

Mobila trygghetslarm

Temperatursensor (termometer)

Rörelsesensor



Varför är det viktigt med datamodeller?

Teknisk interoperabilitet

Teknisk interoperabilitet handlar om förmågan att tekniskt kunna utbyta information på ett 
säkert sätt och med den kvalitet som parterna kommit överens om.

Semantisk interoperabilitet

Den semantiska interoperabiliteten handlar om förmågan att förstå den information som utbyts. 
De organisationer som samverkar måste ha samma uppfattning om innebörden för att 
informationen ska vara användbar. För att åstadkomma semantisk interoperabilitet behöver de 
benämningar som används inom respektive verksamhet översättas till ett standardiserat kodverk
enligt gemensamma definitioner och terminologi.

Definitioner från Inera
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SEK TS 50134-9 (SCAIP)

Codes for device types

0003 Personal trigger/pendent

0005 Fall trigger/detector

0010 Activity detector 

0012 Bed monitor  

0013 Mat sensor  

0014 Door sensor  

0015 Wandering sensor 

0049 Monitoring device 

0051 Tracking device

Status codes

0009 Alarm (automatic) 

0010 Alarm (manual)

0014 Battery failure

0016 Battery low

0003 Absent/away

0006 Activated

0021 Closed

0077 Open to long

0100 Temperature high

Location codes

008 Area

009 Zone

012 Bed room

014 Floor 

016 Garden

019 Geo fence 

030 Temporary address

035 Geographic GPS position attached

051 Ward



CONTINUA (Independent Living Activity Hub)

Device Specialization--Independent Living Activity Hub

ISO/IEEE 11073 terminology and information models. 

Fall sensor, motion sensor, door sensor, bed/chair occupancy 

sensor, light switch sensor, smoke sensor, (ambient) temperature 

threshold sensor, personal emergency response system (PERS), 
and enuresis sensor (bed-wetting).

https://standards.ieee.org/project/11073-10471.html


Befintliga standarder att utgå ifrån

Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP)

CONTINUA/IEEE (SS-EN ISO 11073-10471:2011)

HL7 / FHIR 



Hur?

• Referensgrupper bestående av leverantörer

• Referensgrupper bestående av beställare

• Etablerade standarder som t.ex. SCAIP, IEEE och FHIR

• Etablerade standarder på konsumentmarknaden (smart home)

• Samarbete med andra myndigheter, institutioner och organisationer

• Ett generiskt ramverk som möjliggör upp skalning

• Framtagande av plattform för test och validering 

• Förvaltnings av ramverk/standarder 



Test och validering

• En öppen plattform för test och validering (FIWARE)

• Webb baserad

• Tillgänglig för utvecklare, leverantörer och beställare

• Publicerade standarder 

• ”Kvitto” på korrekt/överenskommen standard vid test



Plattform för test och validering

Fiware
Ett öppet ramverk för system uppbyggt av standardiserade överenskomna moduler likt lego 
där varje bit har sin specifika roll och funktion.

Firware används av många städer internationellt för att bygga plattformar för ”Smart Cities” 



Frågor, synpunkter, tips

Jonas.ek@ri.se

072-071 52 27
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