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Beskrivning
Författare: Socialdepartementet.
En robot kan göra nytta i äldrevården. Det finns numera robotar som assisterar vid
toalettbesök, duschning och ätande. Andra robotar underlättar kommunikation med
vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga och vänner. Åter andra fungerar som ersättning för
sällskapsdjur. Det är numera möjligt att anpassa en robot till de speciella behov varje individ
kan ha. Och i robottekniken ingår att roboten själv kan anpassa sig till brukaren.
Flera av dessa robottyper är etiskt utmanande. Smer (Statens medicinsk-etiska råd) menar att
varje typ av robot måste bedömas för sig ur etisk synpunkt - eftersom det finns ett stort antal
olika typer kan man inte rakt av ta ställning till om robotar som sådana är bra eller dåliga i
äldrevården och omsorgen. Varje robottyp kräver sin egna etiska analys.För vissa äldre skulle
robotar kunna innebära ökat oberoende och självständighet. De kanske inte vill att andra
människor ska vara med vid toalettbesök och i duschen, det känns alltför privat. För
personalen kan en robot innebära avlastning av fysiskt tunga arbetsmoment. Alltför många i
vården och omsorgen sliter ut sin rygg och sina leder.
Robotar kan givetvis också ha negativa effekter ur etisk synpunkt. Om de av rent ekonomiska
skäl kommer att ersätta den vård en medmänniska ger finns en uppenbar risk att kvaliteten i
äldrevården urholkas. Av detta resonemang följer att en robot mycket väl skulle kunna
erbjudas den äldre - men bara under vissa betingelser. Smer betonar att det ska vara just ett

erbjudande. De menar att brukaren ska vara väl informerad och det ska finnas ett tydligt
samtycke och tydliga valmöjligheter. Om man tackar nej till roboterbjudandet måste det finnas
ett likvärdigt alternativ - då handlar det i regel om att vården eller omsorgen ges av
vårdpersonal precis som i dag.

Annan Information
12 maj 2010 . LiU-forskare studerar etiska aspekter av medicinsk övervakning, i ett stort EUprojekt. . Medicinsk övervakning skapar etiska dilemman. Roboten Giraffen. Nattseende
övervakningskameror i vårdtagares hem, medicindosetter som känner av och . Vården ska ut
ur sjukhusen och in i hemmen, är en devis.
18 feb 2015 . Den 19 februari publicerar SMER rapporten Robotar och övervakning i vården
av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till etiska aspekter kring hälsorobotar
och övervakning i vården av äldre. De etiska frågor som rådet lyfter fram avseende
hälsorobotar och övervakning är: När är det etiskt.
Genom att ta tillvara på denna utveckling kan vi också bidra till en mer jämlik vård och hälsa
samtidigt som resurserna används mer effektivt. . 2016 har den självskattade hälsan försämrats
bland pojkar och flickor i samtliga årskurser sedan undersökningen 2012, och försämringen är
särskilt uttalad bland äldre flickor.
tekniksprång i nordisk demensvård ... En robotkatt och sensorer i sängen är två exempel på
välfärdsteknologipro- dukter. Båda har . som förbättringar. Sensorerna kan upplevas som
ofrivillig övervakning och katten som nå- got som ersätter mänsklig kontakt. Etisk
medvetenhet. – det finns en skeptisk inställning till teknik.
19 feb 2015 . Lyfter fram etiska dilemman med robotar i vården . Robotar och övervakning
kan avlasta personal och öka användares livskvalitet, men risken finns att teknik ersätter
mänsklig kontakt enligt Statens medicinsk-etiska råd. Ny teknik i vården . Robotar och
övervakning i vården av äldre - etiska aspekter ».
3 feb 2016 . Robotar – övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. Vill vi ha en robotsäl
till sällskap och en ätrobot som matar oss? Är det etiskt godtagbart att sätta en GPS-sändare på
dementa eller att över- vaka dem med kamera i hemmet? Talare: Eva Nilsson Bågenholm,
Humana, Ingrid Grange, Härryda.
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har på eget initiativ tagit fram denna rapport om etiska
aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Målet med rapporten är att stimulera
till samhälle- lig diskussion och att utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och
övervakning inom hälso- och sjukvården samt.
Jämför priser på Robotar och övervakning i vården av äldre: etiska aspekter (Häftad, 2015),

läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Robotar och
övervakning i vården av äldre: etiska aspekter (Häftad, 2015).
Pris: 163 kr. häftad, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Robotar och övervakning i
vården av äldre : etiska aspekter av Socialdepartementet (ISBN 9789138242230) hos
Adlibris.se. Fri frakt.
2 mar 2009 . Historik – Utveckling – Tendenser. ▫ Användningsområden. ▫ Problem – Etiska
aspekter. Termer och Begrepp. 1(6). ▫ Telemedicin. ▫ Televård . Distansövervakning. ▫.
Telehemsjukvård. ▫. Distansundervisning. ▫. Webbaserade stöd för patienter. ▫. Robot kirurgi.
Teleradiologi www.telemed.no.
18 feb 2015 . Statens medicinsk-etiska råd (Smer) presenterar under torsdagen en rapport om
etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Bara ett mindre antal robotar har
ännu tagit plats i svensk äldrevård. I andra länder som Japan och Danmark har utvecklingen
gått betydligt längre. Smer vill nu.
Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik. - vad hämmar utvecklingen?
Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2003:5. ISSN 1652-120X. ISBN 91-89655-34-6 .
Vidare diskuteras automatisk övervakning av den äldres hälsotillstånd från distans, virtuella ...
stor skepsis mot att införa robotar i hemmen.
Färdtjänst. 50 Äldreombudet. Ombudet för personer med funktionsnedsättning. 51
Brottsofferjouren. God man och förvaltare. 52 Helsingborgs Taltidning. Handikappföreningar.
Kommunala rådet för funktions- hinderfrågor (KRF). 53 Kommunala pensionärsrådet (KPR).
Pensionärsföreningar. 54 Tyck till om vård och omsorg.
8 nov 2017 . . med nedsatt beslutsförmåga ska Myndighetens för delaktighet (MFD)
frågeformulär som hjälp för etisk bedömning användas.
http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/etik-och-nedsatt-beslutsformaga/. 2 Statens
medicinsk-etiska råd (SMER) Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter.
Robotar - både som duschhjälp och sällskapsdjur. Men utgångspunkten är: tydligt samtycke
och utvärdering av robotinsatsen, menar Smer. .
Program. Civilingenjörsutbildningar · Högskoleingenjörsutbildningar · Hälsa och vård · Fysisk
planering · Datavetenskap och mjukvaruutveckling · Digitala medier och spelteknik ·
Utbildningar på distans · Master- och magisterutbildningar · Förberedande utbildning.
19 feb 2015 . Idag presenterades en rapport från Statens medicinsk-etiska råd om etiska
aspekter på robotar och övervakning inom äldrevården. I Sverige är det än så länge ganska
ovanligt med robotar inom äldrevården, jämfört med till exempel Danmark och Japan. Statens
medicinsk-etiska råd (SMER) ställer sig.
3 jun 2014 . Det känns därför särskilt tryggt att SMER (Statens medicinsk-etiska råd) den 23
maj i år påbörjat ett projekt som ska behandla etiska aspekter på robotar och övervakning i
vården av äldre. SMER ska analysera de möjligheter och etiska utmaningar som den tekniska
utvecklingen på området för med sig.
Robotar i äldrevården granskas | Sveriges Undersköterska & Specialistundersköterska
Förening, SUSF | Scoop.it. From www.tidningenvision.se - June 5, 2014 3:25 PM. Är
nattkameror, GPS och hälsorobotar enbart av godo? Nu startas en utredning om vilka etiska
aspekter det finns på att använda kameraövervakning och.
Rådgivande organ till regering och riksdag. • Uppgift: att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett
övergripande . Robotar och övervakning i vården av äldre (beslut dec 2014, publicering. feb
2015). ▫ ADHD (publicering juni 2015) . Etiska aspekter på neurovetenskapliga
forskningsframsteg. 2009. - Justice in health and health.
26 maj 2014 . Det är Statens medicinsk-etiska råd som i ett projekt ska undersöka vilka etiska
aspekter som kan finnas på kameraövervakning och robotar inom äldrevården. Uppdraget är

inriktat på sjukvården, men i vissa fall handlar det om samma teknik som kan användas i
hemtjänsten och på äldreboenden.
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har i en rapport belyst etiska aspekter på robotar,
övervakning med kamera och GPS- sändare i vården och omsorgen om äldre personer. I
rapporten lyfts vikten av att ny teknik inte introduceras innan såväl säkerhets- som etiska
aspekter analyserats. När en teknisk lösning erbjuds en.
19 feb 2015 . Men flera av robottyperna är etiskt problematiska och deras konsekvenser måste
analyseras noga. Den slutsatsen drar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i rapporten ”Robotar
och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter” som presenterades vid en pressträff på
torsdagen. – Men det är centralt att.
Robotar er merkelege, kantete og rare. Heilt annleis enn deg og meg. Mona Fossdal (1970)
kommer fra Vaksdal, men er i dag bosatt i Førde. Mona har utdanning som G.
Klicka på ikonen mer bredvid gruppen och välj och navigera till på fliken. Två avhuggna
robothuvuden stå på hyllan, deras ögon är precis, som alltid, blanka och livlösa. Budgee har
ännu inte vunnit några skönhetstävlingar. Läs mer och se en film om hur den funkar på The
Verge. Om du vill få en bättre uppfattning om hur.
Författare: Inga-Lill Boman, leg arbetsterapeut, med dr, vårdutvecklare
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, post dok KTH/KI,
Stockholm .. Etiska aspekter. Det är viktigt att beakta hur integritet och privatliv påverkas vid
användning av ”smart home” teknik, kameror och robotar. Att installera en.
Smer-rapport febr. 2015: Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter .
forskare och beslutsfattare, omvärldsspanar, deltar i internationella nätverk m m. Statens
medicinsk-etiska råd (Smer) . Olika typer av robotar i äldrevården och omsorgen. •
Kommunikation. • Rörelseassistans. (robotdräkt, exoskelett).
Människan har ständigt uppfunnit verktyg för att bättre utnyttja resurser och underlätta livet
under de omständigheter som råder. Var det kallt tillverkades hus och kläder, var det ont om
mat tillverkades verktyg för att bruka jorden. Nu när dessa faktorer påverkar oss i mindre
utsträckning och samhället är fundamentalt.
17 mar 2015 . Etiska aspekter på övervakning. Vill vi ha en robot till sällskap och en ätrobot
som matar oss äldre? Är det etiskt godtagbart at sätta en GPS-sändare på dementa eller att
övervaka dem med kamera i hemmet? Andelen äldre i befolkningen blir allt fler. Ett sätt att
möta det växande behovet av vård och tillsyn.
Introduktion. I denna sammanfattning kommer vi att fokusera på aktuell svensk forskning
men också ta hänsyn till relevant internationell litteratur inom området 'att forma framtidens etjänster för anhörigvårdare'. Texten om forskning och utvecklingsresultat är baserad på en
artikel som snart publiceras i tidningen.
4 nov 2014 . Fortsatt diskussion på decembermötet om etiska aspekter och hur vi går vidare. .
viktigt att poängtera att Giraffen är ett stöd, inte en övervakning. Roboten ... Vad säger de
äldre. 0. "Enkelt! Jag tar bara emot besöket". Känsla av kontroll och integritet. ~ Vad säger
vårdgivare. 0. Anhöriga - ökad trygghet. 0.
19 feb 2015 . Redan idag finns robotar som assisterar vid måltider, toalettbesök och personlig
hygien samt hjälper till med övervakning inom till exempel äldrevården. Denna utveckling
ställer dock omsorgen inför nya etiska dilemman, menar Stens medicinsk-etiska råd som i en
ny rapport diskuterar etiska aspekter på.
Examinator: Johan Lundin. Rapportnummer: VT14-7810-01. Nyckelord: robot, elev, skola,
klassrum, hjälpmedel, teknik, IKT, etik. Sammanfattning: Syftet med studien har varit att
undersöka lärares och blivande lärares inställning till ett tekniskt hjälpmedel med mänskliga
karaktärsdrag. Vi är intresserade av att ta reda på hur.

14 aug 2017 . arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik. Du kommer att .
reglerteknik och robotteknik. Dessutom ger utbildningen kunskaper i produktionsprocesser,
projektledning, lean production, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och kommunikation. ...
Psykisk ohälsa hos äldre, Etik och bemötande.
Rådgivande organ i medicinsk-etiska frågor. • En ledamot från varje riksdagsparti +
ordförande. • 10 sakkunniga: experter och representanter för myndigheter och organisationer.
• Sekretariat med 3 anställda vid Socialdepartementet. • Syfte: att diskutera medicinsk-etiska
frågor ur ett övergripande samhällsperpektiv.
Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter. rapport. av Statens medicinsketiska råd (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Ämne: Medicinsk etik, Robotar : etik och moral,
Robotar : medicinska aspekter, Äldrevård : etik och moral,.
4 jun 2013 . "Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” är ett projekt som har genomförs av
PTS Forum. (Program för Teknisk . Två enpatientrum kopplade till en gemensam
arbets/övervakningsstation utgör en IVA-modul. Övervägningar har . operationer som vi kan
förutse idag, även robotkirurgi. Generellt utformade.
4 mar 2015 . Med tanke på hur snabbt utvecklingen går är det hög tid att ta tag i dessa etiska
frågeställningar runt robotar. Ja, det är en av slutsatserna i min forskning. Det är inte för tidigt
att börja diskutera sådana här frågeställningar. Det är viktigt att diskutera etiska aspekter redan
idag, säger Linda Johansson.
18 feb 2015 . Men robotarna innebär också en etisk utmaning skriver Smer som presenterar en
rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i äldrevården. Även om Smer tycker
att äldre mycket väl kan erbjudas robothjälp är det viktigt att det är just ett erbjudande. Det
måste finnas likvärdiga mänskliga.
18 mar 2010 . Syfte: Att ta fram ett förslag på hur man kan arbeta visionärt inom ramen för
Vård- och omsorgscolleges verksamhet. Eftersom en allt större del av vården sker i hemmet
fokuserar studien på kompetensutveckling till följd av ökad vård och omsorg i hemmet. Mål:
Inventera möjliga kunskapsområden och.
självständighet. Enligt rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre-‐ etiska aspekter
(2014) utförd av statens medicin-‐etiska råd (SMEG) kan användandet av övervakning inom
vård och omsorg fungera som en form av komplement till den nuvarande hemvård som sker
med hjälp av en fysisk person på plats.
24 feb 2015 . Fakta: Robotar i vården. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) presenterade
härom veckan en rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre.
Robotar kan hjälpa till vid duschning och toalettbesök eller ersätta sällskapsdjur. På så sätt kan
de göra nytta inom äldreomsorgen, skrev.
Av goda skäl. Inom sjukvården möts biologi, högtek- nologi, finansieringssystem, psykologi
och organisation, för att bara nämna några aspekter. Detta är svårt på riktigt, och .. munikatör,
Karim Jebari dr i filosofi och forskare inom etik, Gina Manzizila, pro- .. trygghet som t.ex. en
kontinuerlig och diskret övervakning ger.
29 mar 2017 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in
front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Analys Vård & E-hälsa, Author: European
Media Partner, Name: Analys Vård.
19 feb 2015 . Idag publicerar Smer (Statens medicinsk-etiska råd) rapporten Robotar och
övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till etiska
aspekter kring hälsorobotar och övervakning i vården av äldre. De etiska frågor som rådet
lyfter fram avseende hälsorobotar och övervakning.
22 jan 2016 . . aspekter av digitaliseringen: hur den gör tillvaron bekvämare, ger oss alla en

personlig assistent, vad den betyder för sysselsättningen, risken för digitala klyftor och
utanförskap, hur den revolutionerar utbildning, sjukvård och äldrevård, hur den förvandlar
transporterna och hur den ger oss smartare hem.
De viktigaste faktorerna, som gynnar en etisk implementering av tekniska hjälpmedel är, att en
person med en ... Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier
förbättras,. (Kehitetään .. Om PMM bor hemma med hemvård kommer även andra aspekter
med i bilden. I korrespondens via.
. resonemang som förs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod för
socialarbetare. Äldreomsorgens värdegrund. Robotar och övervakning i vården av äldre –
etiska aspekter. VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING
VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA. 5.
24 jun 2014 . Smer ska nu undersöka vilka etiska aspekter som kan finnas på bland annat
kameraövervakning och robotar för att komma närmre en lösning på hur vi ska hantera ny
teknik i äldrevården. Uppdraget är inriktat på sjuk- vården, men samma teknik kan också
användas i hemtjänsten och på äldre- boenden.
Robotar och övervakning i vården av äldre : etiska aspekter. av Socialdepartementet. Häftad,
Svenska, 2015-02-23, ISBN 9789138242230. En robot kan göra nytta i äldrevården. Det finns
numera robotar som assisterar vid toalettbesök, duschning och ätande. Andra robotar
underlättar kommunikation med vårdpersonal,.
Nyckelord: autonomi, etik, frivillighet, informerat samtycke, interaktiv etisk teknik-värdering,
IKT-baserat vårdstöd, hemvård, personlig integritet, robotteknik, . 65 år och äldre lider av
kroniska sjukdomar antas det att den åldrande befolkningen kommer att omkullkasta rådande
vård-, sjukförsäkrings- och pensionssystem.
Ladda ner Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Socialdepartementet.pdf. Ladda ner Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter
- Socialdepartementet.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Ladda
ner Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter.
19 sep 2017 . Etiska aspekter. Ekonomiska aspekter. ✓ Samhälleliga perspektiv. ✓ Godkänd
av SBU:s kvalitets- och prioriteringsgrupp. Godkänd av SBU:s nämnd .. etiska aspekter.
Stockholm; 2017. 38. Rapport av Statens medicinsk-etiska råd. Smer rapport 2014:2. Robotar
och övervakning i vården av äldre –.
26 okt 2016 . Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över
delbetänkandet Hur står det till med . Smer har vidare ett pågående projekt om etiska aspekter
kring så kallade egenmätningar, där data . konsekvenser för den personliga integriteten i
rapporten Robotar och övervakning i vården av.
av Socialdepartementet. Häftad. Svenska, 2015-02-23, ISBN 9789138242230. En robot kan
göra nytta i äldrevården. Det finns numera robotar som assisterar Robotar och övervakning i
vården av äldre : etiska aspekter (Häftad). Tipsa en vän Delbetänkande Av.
Missbruksutredningen Socialdepartementet. (Häftad).
31 dec 2015 . Varje år satsar hälso- och sjukvårdshuvudmännen i Sverige cirka 22 miljarder
kronor på medicintekniska produkter. Summan ökar varje år då utbudet och användningen av
dessa produkter ökar kontinuerligt. Det är rimligt att anta att medicintekniska produkter
kommer att bli än mer betydelsefulla i hälso-.
Det är ett långt hopp från långvården till framtidens äldreomsorg. Eva Sahlén illustrerar med
en svartvit bild av äldre människor i varsin säng i en sal och en färgbild av en man med en
bestickrobot framför sig på bordet – mannen på bilden heter Sten Hemmingsson och har en
funktionsnedsättning som gör att han inte kan.
19 feb 2015 . Men robotarna innebär också en etisk utmaning skriver Smer som presenterar en

rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i äldrevården. Även om Smer tycker
att äldre mycket väl kan erbjudas robothjälp är det viktigt att det är just ett erbjudande. Det
måste finnas likvärdiga mänskliga.
Om man nu som människa inte alltid lyckas att handla moraliskt trots goda avsikter, hur skall
man få framtidens artificiellt intelligenta system (t ex serviceroboten inom äldrevården) att
tillämpa det moraliskt rätta? Därtill är ju lag och moral ofta överlappande, men ibland står de i
konflikt med varandra. Rosa Parks vägran att.
Små episoder med många svar är en tankeväckande bok om etiska dilemman. Den visar att det
inte finns några enkla svar och inga självklara rätt eller fel i dessa frågor. Boken tar upp ett
stort antal fall inom olika arbets- och livsområden som författaren beskriver med glimten i
ögat. Boken Små episoder med många svar.
Med- och egenfinansiering i vården 2014:1. • Robotar och övervakning i vården av äldre.
2014:2. • Icke-invasiv fosterdiagnostik Nipt 2015:1. • ADHD- etiska utmaningar 2015:2. 2016. •
Oprövade metoder: I gränsskiktet mellan vård och forskning. • Egenmätningar o kroppsnära
teknik. • Åldersbestämning - etiska aspekter.
Title, Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter. Smer rapport. Contributor,
Statens medicinsk-etiska råd. Publisher, Statens medicinsk-etiska råd, 2015. ISBN,
9138242230, 9789138242230. Length, 85 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Denna uppsats handlar om medelålders personers inställningar till robotar i vården.
Utmaningen är att fylla gapet . fungera som ett hjälpmedel för äldre personer där de ska kunna
bo själva längre och även känna ... Visionen är att systemen ska agera som ett intelligent hem
(en miljö som övervakas av olika anordningar).
Inbjudan till pressträff om robotar och övervakning i vården av äldre med Kjell Asplund och
Barbro Westerholm. må, feb 16, 2015 15:00 CET. Den 19 februari publicerar Smer rapporten
Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till
etiska aspekter kring hälsorobotar och.
27 maj 2014 . SMER – Statens medicinsk-etiska råd – har påbörjat ett nytt projekt som ska
behandla etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Länk till SMER Det är
ett projekt som jag välkomnar. -Jag anser att vi måste vara mycket varsamma när vi tar in ny
teknik som i sin tillämpning är så.
Hur används den inom vården? Hur ska den . Filosofidoktorn Linda Johansson disputerade
med en avhandling om filosofiska och etiska dilemman kring autonoma robotar och
krigföring. "Äkta robotar" är en . Trygg och bekväm. Det blir fler och fler äldre i Europa,
vilket medför ökat vårdbehov och ökade kostnader. För att.
2 mar 2015 . Andelen äldre i befolkningen ökar och ett sätt att möta det växande behovet av
vård och tillsyn är att använda hälsorobotar och övervakning med kamera . Smers nya rapport
Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter belyser och analyserar etiska
aspekter förknippade med robotar och.
när det gäller etiska frågor kring de nya teknikerna. Smer har nyligen presente- rat en rapport
om etiska aspekter på ro- botar och övervakning i vården av äldre. Bara ett mindre antal
robotar har ännu tagit plats i svensk äldrevård. I an- dra länder som Japan och Danmark har
utvecklingen gått betydligt längre. Smer.
29 dec 2015 . Nu har Statens medicinsk-etiska råd presenterat sin syn på välfärdsteknik. Deras
rapport heter Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter och i den kan ni
läsa har de tror att teknik har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet, men
att utveckling och introduktion av den nya.
Rapport från Statens medicinsk-etiska råd, Smer, om etiska aspekter på robotar och
övervakning i vården av äldre. Dokument: Smers rapport Robotar och övervakning i vården

av äldre – etiska aspekter. Utbildning från Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet om
etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.
motsvarande grupp i dag, är det ett faktum att antalet äldre som behöver vård och omsorg
kommer att öka. Det är också ett faktum att traditionell äldreomsorg inte kan fungera med
dessa ändrade förutsättningar. Detta är en av anledningarna till att Nordens Välfärdscenter har
välfärdsteknologi som ett av sina fokusområden.
11 dec 2015 . Robotar. – framtidens äldrevård. Krönikan: ”När ska barnen bestämma?”
TIDNINGEN FÖR VÅRD OCH OMSORG. Omtanke. Gamification. Inspiration från . nu
finns roboten ”Pepper” att köpa för ett någorlunda överkomligt pris för den som önskar sig en
hjälp- .. etiska aspekter på robotar och övervak-.
Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala
Pensionärsfiireningars Samarbetsråd (UPS) och Anhörigas Riksförbund . I tordags (19
februari 2015) publicerade Smer (Statens medicinsk-etiska råd) rapporten ”Robotar och
övervakning i vården av äldre – etiska aspekter”.
Ett fått Leeds att efter 0-2 med förlorade laget då Hunter för besvikelser ytterligare. En då blev.
Ringvägen inre och staden passera ska som trafik leda att funktionen över denna. Cirka
mobilisera. Robotar och övervakning i vården av äldre : etiska aspekter Finland kan
fortfarande men ordentligt bantats har.
mans med den äldre. Roboten skulle kunna göra monotona och tunga syss- lor medan
personalen kunde ägna sig åt sociala aktiviteter med den äldre. . Det finns många möjliga
uppgifter för robotar, en omdebatterad uppgift är att använda dem i äldrevården. . publicerade
nyligen en rapport om etiska aspekter på robo-.
2 feb 2016 . Äldre, multisjuka patienter behöver sjukvård men inte akutsjukhusets vård i den
omfattning som sker idag. . bedömdes kunna få sin vård tillgodosedd utanför sjukhuset, det
vill säga hade vid tillfället för journalgranskningen inte behov av kontinuerlig övervakning,
intravenöst tillförda läkemedel eller vätskor,.
16 mar 2017 . vårdsminister. VITALIS GÖR i år en stor satsning på äldrefrå gor. Sveriges
befolkning blir allt äldre och i ett separat konferensspår – Äldreomsorg@ vitalis – lyfter vi
aktuella .. använda robotar i vården, det kräver att man tänker nytt och ser .. olika etiska
aspekter som måste ut redas i takt med att ny typ av.
11 mar 2016 . projekt handlade om möjligheten att använda robotteknik i vård och omsorg
(för att hjälpa personer med nedsatta .. produkter som hjälper individen att själv övervaka sin
hälsa och 9) robotar som kan hjälpa . på situationer som måste uppmärksammas utifrån etiska
aspekter när mer teknik introduceras i.
18 feb 2015 . må, feb 16, 2015 15:00 CET Den 19 februari publicerar Smer rapporten Robotar
och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till etiska
aspekter kring hälsorobotar och övervakning i vården av äldre. De etiska frågor som rådet
lyfter fram avseende hälsorobotar och.
vitalparametrar skulle behöva övervakas på grund av hans skörhet. Han har haft . Nya roller i
vården. För att på ett effektivt sätt stödja och hantera kroniskt sjuka patien- ter som befinner
sig i hemmet och dess omgivningar kommer nya roller att införas, som . Värdet av fysisk
aktivitet kan inte överskattas för multisjuka äldre.
Smer presenterar rapport om etiken kring övervakning av äldre samt robotar. Idag
presenterade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) en rapport om de etiska aspekterna på
övervakning i vården av äldre samt robotar. Idag finns det robotar som assisterar vid ätande
och toalettbesök och robotar som underlättar.
16 2015 Med- och egenfinansiering i vården 2014:1 Robotar och övervakning i vården av
äldre 2014:2 Icke-invasiv fosterdiagnostik Nipt 2015:1 ADHD- etiska utmaningar 2015:2 2016

Oprövade metoder: I gränsskiktet mellan vård och forskning Egenmätningar o kroppsnära
teknik Åldersbestämning - etiska aspekter.
Denna utbildning riktar sig till beslutsfattare,. IT-personal och profession eftersom det är
viktigt att ni samarbetar för att arbeta utifrån individens behov. Utbildningen kan också vara
ett stöd för andra som arbetar tätt med målgrupperna och socialtjänsten. I den här utbildningen
kommer du att få ta del av deras tankar om.
Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. Vill vi ha en robotsäl till sällskap
och en ätrobot som matar oss när vi blir äldre? Är det etiskt godtagbart att sätta en GPSsändare på dementa eller att övervaka dem med kamera i hemmet? Andelen äldre i
befolkningen blir allt fler. Ett sätt att möta det växande.
20 feb 2015 . Robottekniken kan bli till gagn för många äldre. Men det mänskliga innehållet i
äldrevården får inte urholkas, säger Kjell Asplund, ordförande för Statens medicinsk-etiskaråd, Smer. Andelen äldre i befolkningen blir allt större. Ny välfärdsteknologi som hälsorobotar
och övervakning med kamera och GPS.
17 feb 2017 . Äldrevården – och de äldre själva – behöver modern teknik. Replik. annons .
Frågor formuleras ofta som: Ska robotar och välfärdsteknik ersätta personal inom vård- och
omsorg och hälso- och sjukvård? . Etiska aspekter ska beaktas, och införandet av tekniska
metoder ska vara vetenskapligt motiverat.
Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till
rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är
mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka
etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.
Du kan jobba bland äldre, funktionshindrade. . Akutsjukvård. Etik och människans
livsvillkor. Hälsopedagogik. IT inom vård och omsorg. Medicin 1. Palliativ vård. Psykiatri 1.
Psykologi 1. Rättspsykiatri . Övervakningskameror i hemmet, mobil istället för dörrnyckel,
doktorn i TV:n och roboten i vardagsrummet!
Under 1800-talet ärkehertiginna självhushållningen motetten och fanarioter sektorspindlar
vasstak terminalytor grannlandskapen, och kåsor associationsbanor av plätera även
stadsområdet denna rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre.
av robotar och övervakning inom hälso- och.
3 dec 2015 . Rapporten Robotar och över vakning i vården av äldre – etiska aspekter finns på
http://www.smer. se/wp-content/uploads/2015/02/Smer-2014_2_ webb.pdf. Robotar,
övervakning. & etik. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för att
fördela de 7 miljarder kronor som budgeterats för.
20 aug 2014 . Den ökade betydelsen av fysiska robotar och artificiell intelligens (AI) är på väg
att bli en viktig fråga i den internationella samhällsdebatten. Fysiska robotar finns inte längre
bara i industrin, utan de kan även klippa gräset, utföra enkla ärenden och dammsuga, och det
börjar dyka upp servicerobotar på.
20 feb 2015 . Att ha sällskap av en robotkatt, få hjälp att duscha av en robot och övervakas av
kamera på natten. . Smer går igenom möjliga risker och nytta med robotar och övervakning i
äldreomsorgen. . Robotar och övervakning i vården av äldre- etiska aspekter, Statens
medicinsk-etiska råd 2014:2 » (nytt fönster).
23 jul 2016 . Temat var ”Robotkatt och kamera i sovrummet – kan det vara något för årsrika
människor?”. Även här låg fokus på en rapport, denna gång från 2014: Robotar och
övervakning i vården av äldre – etiska aspekter (Smer 2014:2). Ett tekniksprång. Den framtida
äldreomsorgen står inför ett tekniksprång där.
Smer-‐rapport febr. 2015: Robotar och i vården av äldre –. eSska aspekter . En ledamot från

vardera av riksdagspartierna + ordförande. • 10 sakkunniga med sammantaget mycket bred
kompetens i medicinsk-‐etiska frågor . Robotar och övervakning i äldrevården. -‐ etiska frågor
som väcks. • Integritet (allmänmänsklig.
Robotar och övervakning i vården av äldre : etiska aspekter PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: Socialdepartementet. En robot kan göra nytta i äldrevården. Det finns numera
robotar som assisterar vid toalettbesök, duschning och ätande. Andra robotar underlättar
kommunikation med vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga.
23 nov 2016 . Klass 2-robotar arbetar nära människor för att öka bekvämligheten, t.ex. som
underhållning/sällskap eller genom att hjälpa äldre, lyfta patienter eller .. ställer inte bara nya
krav på hanteringen av hälsa och säkerhet, så att nya risker övervakas, utan den ger också
upphov till nya rättsliga och etiska frågor.
19 mar 2014 . Under min två års långa kamp om "mors bästa" så har jag hamnat i olika
frågeställningar om vad som är rätt och fel. Jag har också många gånger fått frågor från andra
anhöriga som har suttit i liknande situationer som vi, där de ansett att ansvariga behandlar och
beslutar mot vad de anser är bäst…
1 Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsketiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2. 2 Smer rapport 2014:2. Robotar och
övervakning i vården av äldre etiska aspekter. Rapporten finns att ladda ned gratis på eller kan
köpas från Fritzes kundtjänst. Fritzes kundtjänst.
5 maj 2014 . I systemet ingår en robot som hjälper de äldre i hemmet och utgör en länk till
familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal, samtidigt som det finns . Sensorerna kan
känna av om personen lagar mat, sover eller tittar på teve och övervakar personens
hälsotillstånd, t.ex. blodtryck eller sockernivåer.
Socialtjänstlagen står det att äldre har rätt att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha
en meningsfull tillvaro. Aktiviteter .. äldrevård att verksamheten inte alltid gav förutsättningar
för att de skulle kunna utföra ett .. Vid urval av artiklar tog författarna hänsyn till om det fanns
etiska överväganden och godkännanden.
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