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Trygghetslarm ur ett 
välfärdsperspektiv





• Ca 220 000 trygghetstelefoner i Sverige

• Trygghetslarm har funnits på marknaden i 

snart 40 år

• Samhället lägger 800 miljoner på att ändra 

kommunikationssätt från analogt till digitalt

• Fungerar ändå bara inomhus

Lite fakta om 
trygghetslarm



• Varje brukare larmar i snitt 5 gånger per månad

• Mellan 12 och 13 miljoner trygghetslarm per år

• 2% av brukarna står för ca 1/3 av alla larmen

• Vanligaste larmorsakerna är av omvårdnads 

karaktär

• Näst vanligaste larmorsaken är: väntar på personal

• Endast 4% är av akut karaktär typ: ramlat, 

magsjuk, andningsbesvär

• Det är bara 0.03% av larmen som leder till ett 

ambulansärende

Lite fakta om 
larmmottagning



Åldrandets olika faser



Vi behöver förlänga den aktiva perioden



Intelligent 
assistans



callcall

Trygghetslarmen
i 40 år
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Dags att tänka 
nytt!



• Mobila larm gör att brukaren håller sig rörlig 
och mindre isolerad

• Bibehållen aktivitet motverkar för tidigt 
åldrande

• Ökad aktivitet ger mindre konsekvenser av en 
fallolycka

• Brukarna efterfrågar larm som även fungerar 
utomhus

• Att erbjuda brukaren ett mobilt larm ger 
mervärde för brukaren.

• Mobila larm för människor med demens är ett 
verktyg för att uppfylla Nollvisionen

MOBILA LARM 
– en samhällsvinst



Två olika kategorier

• ”Demenslarm” 

– positioneringslarm (GPS larm) för 
människor med kognitiv nedsättning

• Vanligt mobilt trygghetslarm

– trygghetslarm som fungerar både 
inomhus som utomhus

Mobila 
trygghetslarm
Digitala



• Måste kunna bäras dygnet runt, aldrig tas av

• Positionering, hur fungerar det?

• Positioneringshistorik

• Säkra zoner, elektroniska staket

• Larmmottagning 

• Digital frekvent övervakning

• Ett medel för att nå ”Nollvisionen”

”Demenslarm”



Vanligt mobilt 
trygghetslarm

• Nästa generations digitala trygghetslarm som 
dessutom fungerar både utom och inomhus

• Digital frekvent övervakning mycket viktig

• Viktigt med enkla rutiner

• Alla mobiltelefoner behöver laddas

• En knapp för larm!

• Ska ej gå att stänga av



Frågeställningar



• Hemtjänst 

• Anhörig 

• Hemtjänst eller anhörig beroende på om 
larmet sker i bostaden eller utomhus

• Hemtjänst och anhörig i ”larmkedja”

• Räddningstjänst 

• Ambulans

Vem rycker 
på larmen?



Juridik

• Integritet, vad är alternativet?

– Personalen ”smyger efter”

– Personalen följer med på promenaden

– Inlåsning

• Vad är ett samtycke?

• Viktigt att lägga fram det på rätt sätt.



Hur ska det 
förskrivas?

• Hälso och sjukvårdslagen, HSL?

• Socialtjänstlagen, SoL?



Är det 
dyrt?

• Vem tjänar på mobila larm?

• Hur kan man räkna?



Frågor?



Tack för 
mig!
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