
 
 
 
 
Projekt höjer livskvalitén för äldre i Älvsborg 
 
Företaget myJoice har utvecklat produkten Joice, som är en TV-telefon, där den ena personen sitter 
framför en dator och den andra framför en TV. 
 

Stadsdelen Älvsborg utrustade 40 brukare med Joice TV-telefonen. Man gjorde ett urval bland dem 

som har trygghetslarm för att kunna få mätbara resultat.  
Anette Hansson, verksamhetschef för Älvsborgs äldreomsorg säger att målsättningen för projektet är 
att öka tryggheten för omsorgstagarna och öka kommunikationsmöjligheterna. Eftersom allt fler 
äldre väljer att bo kvar hemma längre så kan man med TV-telefonen öka livskvalitén. Målet är även 
att omsorgstagarna lättare ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga.  

 

Trygghetsjouren, hemtjänsten, träffpunkterna och anhörigstödet har också börjat använda tjänsten 

professionellt.  

”Nya mötesplatser och nätverk är viktiga för att skapa meningsfullhet också när hälsa och funktioner 
sviktar” säger Anette Hansson. 
 
”Igår målade det äldsta barnbarnsbarnet en teckning till mig” säger Erik 95 år, en av tespiloterna i 
Älvsborg. ”Helt otroligt, det är ju fantastiskt! Tänk att kunna se och prata med mina barnbarnsbarn 
som jag aldrig har kunnat träffa i Kanada”.  
 
De 40 testpiloterna är mellan 60-95 år och de flesta har trygghetslarm. En av deltagarna är nästan 
blind men klarar av att hantera TV-telefonen som bara har fem knappar.  
 
Om t ex en omsorgstagare är mycket orolig och larmar frekvent, kan man bli lugnare av att se 
vårdgivaren i TV:n. Då får även vårdpersonalen en överblick över hur omsorgstagaren ser ut att må. 
Om personen andas normalt, har rätt ansiktsfärg och så vidare. Något som inte är lika lätt att avgöra 
under ett vanligt telefonsamtal.  
”Man kan minska onödiga larmutryckningar och effektivisera hemtjänst och trygghetsjour” säger 
Therese Hallgren som är projektledare för projektet.  
 
”Omsorgstagarna lär sig jättesnabbt och är pigga på att prova, säger Therese Hallgren. Det finns dem 
som inte har så många att ringa till ännu och därför har vi bildat ett kontaktnät mellan 
omsorgstagarna. Till exempel en kvinna är jättetaggad och ser möjligheten att träffa en trevlig karl”. 
Ett samarbete med kyrkorna i Älvsborg ska också byggas upp. 
”En kvinna följer gudstjänsten i sin lokala kyrka via TV:n. Hon är jättelycklig och kan se ett inslag flera 
gånger” säger Therese. 
 

För mer information: Anne Ingeborg Bergs avhandling (Gerontologiinstitutet i Göteborg), att ”Goda 

vänner är viktigare än hälsa på äldre dagar”. 

 

Kontaktperson på myJoice: Marknadschef  Kristina Wojnicki, 0735420669 
Kontaktperson på Älvsborgs stadsdel: Verksamhetschef Anette Hansson, 0736661084 

och projektledare Therese Hallgren, 0704308920. 


