
Hur är det tekniken?
Jotack, men det var bättre förr…



Trygghetslarm Ny teknik – nya 

utmaningar



Varför digitala trygghetslarm

• Driftsäkerheten

– 99,9% tillgänglighet 

• Frekvent Funktionsövervakning

– Du vet vilka som fungerar

– Du meddelas automatiskt när det blir fel

• Konfigureras med moderna verktyg

– Webläsare - med stöd av mallar

– Kan konfigureras på distans – via Internet



Vad är digitala trygghetslarm

• Använder digital teknik

– Kommunicerar med SCAIP

– Driftövervakas på minutnivå med automatik

• Dvs. Info om fel vid behov av åtgärd

– Kan konfigureras och kontrolleras via Internet

• Använder internetbaserade verktyg



SoS kartläggning 2014-9-38 

• I kapitlet diskussion
– I 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att alla insatser inom social-tjänsten 

ska vara av god kvalitet. I samma paragraf framgår också att kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Att 

kommuner inte försäkrar sig om att trygghetslarmen fungerar är således inte i 

enlighet med socialtjänstlagen.

– När kommunen installerar digitala trygghetslarm hos den enskilde innebär det att 

signalerna med större säkerhet når fram till larmcentralen. Det innebär också en 

större möjlighet att kontinuerligt övervaka larmens funktion. En stor andel av 

kommunerna som besvarade enkäten anger dock att de bara kontrollerar larmen 

dagligen eller mer sällan trots att de har möjlighet till en kontinuerlig övervakning, 

varje minut om man så önskar. Socialstyrelsen konstaterar att kommunerna 

måste förbättra rutinerna för övervakning och kontroll av trygghetslarmen.

– Den nya tekniken ger möjligheter att förbättra insatserna till den enskilde som är i 

behov av ett trygghetslarm, men förändringarna mot digitala trygghetslarm 

omfattar inte bara teknik utan också förändringar av arbetsrutiner, upphandlingar 

och ansvarsområden



Fast eller mobilt Internet

• Välj fast Internet om

– Det redan finns

– Du är övertygad om att det kommer att vara i 

drift 24/7

– Finns i ”väggen” och kommunen har avtal 

med operatör

• Annars välj mobilt



Rakel

• Varför vill du använda Rakel?

– Når du Internet via Rakel?

– Dyrare drift

– Dyrare trygghetstelefon

– Frekvent Funktionsövervakning?



Fiber

• Vad är intressant med Fiber?

– Var

– När

– Kostnad

– Varför är det värt det för trygghetslarm



SIM - kort

Generellt

• Avsedda för M2M med 
samtal

• Verktyg för 
administration av dem

• Avtal – abonnemang

Roaming

• Generellt dyrare

• Rätt kort i rätt trygg kan 
effektivt välja bäst mast

• Kräver anpassat SIM
• Kräver anpassad trygg
• Kräver anpassad 

”steering” i tryggen och 
på kortet för 
uppkoppling enligt 
tryggens behov



SoS kartläggning - 8%

• Endast cirka 8 procent av de kommuner som 
svarade på enkäten anger att de bara har digitala 
trygghetslarm 

• Vet någon vilka?



Krav på leverantörer

• Leverera vad som lovats

• Effektiv support

• Effektiva verktyg

• Bra respons

• Verktyg för verksamheten

• Etablera en aktiv dialog


