
 

Introduktion 
Trygghetskedja för trygghetslarm är på gång att standardiseras. Inför vår upphandling följer vi utvecklingen:

Standardiseringsarbetet i Sverige sker i SIS/TK 574 Trygghetskedjan för trygghetslarm, som speglar den

europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 431 Service chain for social care alarms. CEN/TC 431

bildades 2014 och arbetet leds av Sverige med svenskt sekretariat från SIS och ordförande från

Myndigheten för delaktighet. 

1.0 Krav på anbudsgivaren
 

Krav 1.1
Anbudsgivaren skall vara momsregistrerad samt inneha F-skattsedel. Anbudsgivaren skall vara fri från

förfallna skatteskulder. Upphandlande myndighet kommer att själv kontrollera detta via Skatteverket. För

utländska

anbudsgivare gäller motsvarande.

Anbudsgivare får inte enligt lagakraftvunnen dom vara dömd för sådan ekonomisk brottslighet som anges i

LOU,

10 kapitel 1§, ej heller vara föremål för de omständigheter som anges i LOU, 10 kapitel 2§. På anmodan

skall

anbudsgivare lämna kopia på det vid anbudstillfället gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell

myndighet (motsvaras i Sverige av Bolagsverket).
 

Krav 1.2
Hela larmkedjan med tillbehör förutsätts ha konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
 

Anbudsgivaren ansvarar för att hela trygghetslarmkedjan har full funktion dygnet runt, årets alla dagar. 

Anbudsgivaren ska ansvara för leverans av ”hela larmkedjan”, vilket innebär trygghetstelefon, tillbehör,

kommunikationskedja och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare. 

Anbudsgivaren ska som helhetsleverantör åta sig att:

- Samordna och koordinera samtliga i leveransen ingående beståndsdelar.

- Aktivt medverka till integration av ingående delar till en sammanhållen tjänst.

- All kommunikation med kommun, utförare eller användare ska ske på svenska och genomföras

fackmässigt och med omsorg om den enskilde ur etiska aspekter.

- I alla avseenden ansvara för tjänsten gentemot kommunen. Anbudsgivaren kan inte i något sammanhang

vidarebefordra detta ansvar eller roller som svarande till underleverantör.
 

Anbudsgivaren ska säkerställa projektledare/kontaktperson under hela avtalstiden.

Anbudsgivaren ska presentera en handlingsplan för åtagande enligt överenskommelse.
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Handlingsplanen ska innehålla informations- och utbildningsplan för initial installation på plats.

Leverantören ska tillhandahålla manualer och mallar för programmering och installation under hela

avtalstiden.
 

Krav 1.3
Anbudsgivaren ska ha person i ledande befattning som har kompetens och erfarenhet av minst 2 liknande

uppdrag som är pågående eller genomförda under de senaste 3 åren. CV eller motsvarande ska skickas

efter anmodan från upphandlaren.

Anbudsgivaren ska för att visa att kravet är uppfyllt till anbudet bifoga följande uppgifter för

respektive uppdrag:

1) kort beskrivning av uppdraget

2) under vilken tid uppdraget pågick

3) kontaktperson och kontaktuppgifter - namn, telefonnummer och e-postadress hos

kunden.
 

Följande frågor kommer att ställas av upphandlaren till angivna referenter:

Har tidplanen avseende installation hållts?

Har överenskomna tidsfrister avseende service hållts?

Är ni nöjda med den service som utförts?

Är ni nöjda med den support som erbjudits?

Är ni nöjda med den utbildning som genomförts?

Hur upplever ni att kommunikationen i larmkedjan har fungerat? (Abonnemang, SIM-kort, täckning)
 

Krav på bilaga 1.4
 

Vid inlämning ska [ krav 1 2 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

 

Anbudsgivaren ska för att visa att kravet är uppfyllt till anbudet bifoga följande uppgifter för

respektive uppdrag:

1) kort beskrivning av uppdraget

2) under vilken tid uppdraget pågick

3) kontaktperson och kontaktuppgifter - namn, telefonnummer och e-postadress hos

kunden.
 

2.0 Allmänna förutsättningar
 

Krav 2.1
Genom anbudssvar accepterar anbudsgivaren förfrågningsunderlagets föreskrifter inkl. avtalsvillkor.

Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifterna i anbudet och dess bilagor är sanningsenliga.
 

3.0 Miljökrav
 

Krav 3.1
Anbudsgivaren ska vara ansluten till EE- och Batteriregistret eller likvärdigt register.
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Krav på bilaga 3.2
 

Vid inlämning ska [ krav 3 1 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

 

Anbudsgivaren ska bifoga ett utdrag ur EE- och Batteriregistret eller likvärdigt, som visar att anbudsgivaren

är registrerad.
 

Krav 3.3
Av anbudet ska framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för elektriska och

elektroniska produkter enligt förordning (SFS 2005:209 med ändringar). Detta kan påvisas genom att

anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till El-Kretsen eller genom ett

eget fungerande system. Anbudsgivaren eller anbudsgivarens leverantörer i tidigare led ska vara registrerad

i Naturvårdsverkets EE-register.        
 

Detta verifieras genom anslutningsavtal till El-Kretsen eller genom ett eget fungerande system. Ett eget

upprättat system för att uppfylla producentansvaret innebär att anbudsgivaren eller anbudsgivarens

leverantörer i tidigare led bl.a. ska: informera kunder om sin skyldighet att ta emot uttjänta produkter, ta hand

om de mottagna produkterna på ett miljöanpassat sätt samt lämna de upplysningar om innehållet som

behövs för ett miljöriktigt omhändertagande.              
 

För information ang. producentansvar för elektronik och vilka produkter som omfattas se: www.elkretsen.se/.

För att kontrollera att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är registrerade i

Naturvårdsverkets EE-register – kontakta Naturvårdsverkets handläggare på EE-registret, tel. 08-698 10 00.

     
 

Producentansvar för förpackningar        

Av anbudet ska framgå att Anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för förpackningar enligt

förordning (SFS 2006:1273 med senaste ändring)1. Producentansvaret kan uppfyllas för offererad produkt

genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till REPA-registret

eller motsvarande, eller genom att Anbudsgivaren har ett eget upprättat system2.         
 

Detta verifieras genom anslutningsintyg till REPA-registret och/eller Svensk glasåtervinning eller beskrivning

av eget system för producentansvar. För att bedöma om ett eget system för producentansvar är fullgott, se

Avfallsrådets Kriterier för lämpligt insamlingssystem, I rapport 5648 på Naturvårdsverkets hemsida:

www.naturvårdsverket.se/Documents/publikationer/629-5648-4.pdf.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

4.0 Larmkedja
 

Krav 4.1
Anbudsgivaren ska aktivt arbeta för att utveckla trygghetslarmskedjan under avtalstiden.

Trygghetslarmen och dess tillbehör ska vara anpassade så att digitalt elektroniskt kommunikationsnät

fungerar kontinuerligt. De data som samlas in till larmmottagningen ska följa EU-direktivet om öppen data.

De data som innehåller personuppgifter eller sekretess ska inte offentliggöras. För data som lagras utan
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personuppgifter ska delar av data kunna tillgängliggöras. Kommunen ska kunna ha direkttillgång till sina data

som loggas hos larmmottagningen.

För att trygghetslarmet och dess tillbehör ska anses säkert och ge förväntad trygghet, är det nödvändigt att

samtliga delar i larmkedjan fungerar och samverkar.

Leverantören förutsätts följa och bevaka produktutveckling kontinuerligt. Sortimentet ska uppdateras i takt

med produktutvecklingen. 
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

Krav 4.2
Larmutrustningen och tillbehör ska vara CE-märkt samt oavsett anslutningslösning uppfylla EU-standarden

för radiomottagare klass 1-mottagare - EN 300 220-2 V2.1.1. 

Trygghetstelefonen ska vara konstruerad för och kommunicera över datanät baserade på internetprotokoll

och följa Social Care Alarm Internet Protocol SCAIP enligt svensk standard SS 91100:2014 eller senare

utgåva.

Utrustningen för trygghetslarmen ska vara utformade så att både personer med synnedsättning och

personer med hörselnedsättning ska kunna använda produkterna.
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

5.0 Trygghetstelefon och tillbehör
 

Krav 5.1
Trygghetstelefon och tillbehör ska vara CE-märkt samt oavsett anslutningslösning uppfylla EU-standarden

för radiomottagare klass 1-mottagare - EN 300 220-2 V2.1.1. 

Trygghetstelefonen ska vara konstruerad för och kommunicera över datanät baserade på internetprotokoll

och följa Social Care Alarm Internet Protocol SCAIP enligt svensk standard SS 91100:2014 eller senare

utgåva.
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

Krav 5.2
Trygghetstelefonen ska ha en design som gör att den är tydlig och enkel för användaren att använda.

Det ska vara stora och ett fåtal knappar på trygghetstelefonen och det ska tydligt framgå hur man larmar.

Högtalarfunktionen i trygghetstelefonen ska ha en god ljudåtergivning för att användaren ska kunna prata

med larmmottagaren utan problem.

Utrustningen för trygghetstelefonen ska vara utformade så att både personer med synnedsättning och

personer med hörselnedsättning ska kunna använda produkterna.

Trygghetstelefonen ska kunna kopplas till minst 2 larmknappar samtidigt.

Trygghetstelefonen ska vara utrustad med åskskydd.

Minst fem (5) tillbehörslarm ska kunna kopplas till trygghetstelefonen.

Trygghetstelefonen ska vara skyddad mot att oavsiktligt kunna slås av.

Användaren ska inte kunna programmera om trygghetstelefonen själv.

Trygghetstelefonen ska ha en anslutning för extern antenn, via en SMA-kontakt.
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Kommunen ska kunna välja, för respektive användare, om användaren själv ska kunna eller inte kunna

återställa ett larm.

Utföraren ska kunna stänga av ljudet på trygghetstelefonen då detta kan upplevas som ”störande” av

användare.
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

6.0 Larmknapp
 

Krav 6.1
Larmknappen ska kunna bäras i halsband, som armband eller monterad i hjälpmedel för att underlätta för

funktionsnedsatta  personer att larma.

Halsbanden ska vara självutlösande. 

För att aktivera larmet ska det räcka med en lätt knapptryckning.

Det ska även finnas hjälpmedel som underlättar knapptryckningen för användare med särskilda behov.

Anbudsgivaren ska kunna erbjuda larmknappar med olika tryckmotstånd.

Larmknappen ska vara:

- vattentät, stöttålig och inte vara känslig för smuts

- enkel att programmera mot trygghetstelefonen

- minst IP67-klassad

- CE-märkt

- designad så att den inte kan tillfoga skada, ha mjukt armband och inte ha vassa kanter

Larmknappens räckvidd ska vara minst 100 meter.

Vid aktivering av larm ska funktionalitet finnas som utlöser ljud- och/eller ljussignal.

Larmknappen ska signalera med ljud och/eller ljus när användaren är utanför räckviddszonen.

Det ska vara möjligt för utföraren att själv välja huruvida ljud och ljussignal ska utlösas för respektive

användare.

Larmknapp med förlängd räckvidd ska vara möjlig att installera.
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

7.0 Kompletterande utrustning
 

Krav 7.1
Längre modeller av strömmatningssladd bör kunna beställas som reservdel.
 

Krav 7.2
Anbudsgivaren ska tillhanda hålla externa antenner för komplettering av trygghetstelefoner för bättre

täckning.

Vid låg fältstyrka ska denna på plats och av omsorgspersonal enkelt kunna ersättas av antenn som ger

högre fältstyrka.
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
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8.0 Tillbehör
 

Krav 8.1
Respektive användare kan vara i behov av olika typer av tillbehör.

Installation av tillbehör ska vara enkelt och användarvänligt.

Följande tillbehör ska kunna erbjudas:

- sänglarm

- rökdetektorlarm

- dörrlarm

- passagelarm

- fall larm/sensorer

- mattlarm

- rörelsevakt

- röstlarm
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

9.0 Batterier
 

Krav 9.1
Batterilarm från trygghetstelefon och larmknapp ska automatiskt sändas till larmmottagaren vid svagt batteri.

Batterifunktion ska mätas kontinuerligt och larm ska skickas vid ”kritisk” nivå.

Trygghetstelefonen ska vara utrustad med uppladdningsbara ackumulatorer, för batteribackup vid eventuellt

strömavbrott, och ska klara ett strömavbrott på minst 48 timmar.

Larmknappens batterikapacitet ska vara minst 2 år.

Batteribyte ska vara enkelt och kunna utföras av utföraren.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

10.0 Abonnemang
 

Krav 10.1
Anbudsgivaren ska inkludera abonnemang för trygghetslarmen.

Anbudsgivaren ska säkerställa att SIM-kort installeras i trygghetstelefonen.

Anbudsgivaren ska garantera att dessa abonnemang inte spärras för SIP.

Anbudsgivaren ska säkerställa bästa möjliga täckning, exempelvis installation av roaming.

I de fall abonnemanget avser ett GSM/GPRS-larm ska det ha ett eget APN för trygghetslarm.

Trygghetstelefonen ska kunna kommunicera via både fast- och/eller mobilt IP-nät.
 

11.0 Kommunikation
 

Krav 11.1
Basfunktioner för kommunikation som innefattas i larmkedjan för trygghetslarm motsvarar: talfunktion,

larmöverföring, övervakningsfunktion, att larmet kopplar upp sig mot larmmottagaren, kompatibilitet mellan
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olika digitala trygghetslarm och gränssnitt som stödjer digitala fasta och mobila anslutningar.

Överföringstiden, det vill säga när larmet kommer fram till larmmottagningen, oberoende av teknik, ska

maximalt vara 30 sekunder.

För datakommunikation samt tal via VOIP till larmmottagare ska protokollet SCAIP (Social Care Alarm

Internet Protocol) följas enligt svensk standard SS 91100:2014 eller senare utgåva. Protokollet finns även

tillgängligt hos registrator vid MFD, Myndigheten för delaktighet.
 

Krav 11.2
Larmet ska tas emot korrekt (med information om larmkod, larmtyp och brukaruppgifter) av

larmmottagningen och talkommunikation ska kunna genomföras utan problem för användaren.

Trygghetstelefonen ska fungera som vanligt efter genomfört larm, dvs. ingen omstart ska krävas.
 

Krav 11.3
Trygghetstelefonen ska kunna hantera automatisk omstart av GSM/GPRS-modulen i samband med att

larmet tappar registreringen i nätet.
 

12.0 Ljudkvalitet
 

Krav 12.1
Talkommunikation ska vara möjlig mellan användaren och larmmottagningen.

Anbudsgivaren ska ange på vilket avstånd från trygghetstelefonen talkommunikationen är hörbar (utifrån

normalhörsel).

Anbudsgivaren ska specificera vilken ljudbandbredd d.v.s. vilket ljudomfång (kHz) som produkten levererar

vid talkommunikation över både IP och GSM nät.

- Specificera ljudupptagningsförmåga och känslighet på mikrofonen som trygghetstelefonen kan leverera

- Specificera högtalarens frekvensomfång 

- Det ska gå att ansluta hörselslinga

- Mikrofonen i kombination med högtalaren ska automatiskt eller styrt av larmoperatören kunna ställas in för

bästa möjlighet till samtal mellan användare och larmoperatör
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

13.0 Programmering och uppdatering
 

Krav 13.1
Programmering och uppdatering ska kunna ske på plats hos användaren eller via fjärranslutning av utförare

och/eller leverantör.

Anbudsgivaren ska ange de krav som behöver vara uppfyllda för att programmering ska kunna ske.

Kommunen har rätt att träffa avtal om förprogrammerade trygghetslarm.

Uppdatering av klockan för tidsangivelse i loggar, vid larm och till anslutna larmgivare skall ske automatiskt

för korrekt tidsangivelse. Även övergångarna mellan normaltid och sommartid skall ske per automatik för

trygghetslarmet och dess anslutna givare.

Anbudsgivaren ska beskriva hur korrekt funktionalitet kan säkerställas efter uppdatering/omprogrammering.

Leverantören ska ange ungefärlig tid och om den skett på distans.
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Trygghetslarmet ska kunna hantera automatisk omstart vid behov.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

14.0 Installation
 

Krav 14.1
Trygghetstelefonen ska kunna installeras av utföraren hos användaren.

Installation ska kunna kvalitetssäkras av utföraren.

I det fall trygghetstelefonen ansluts mot mobilt IP-nät ska indikering av signalstyrka vara lätt avläsnings-

/hörbar vid täckningstest. Vid låg signalstyrka ska trygghetstelefonen kompletteras med extern antenn.

Leverantören ska kunna bistå vid installation då eventuella problem uppstått samt finnas tillgänglig för

support via telefon vardagar 07:30-17:00.

All registrering och avregistrering för aktiva trygghetslarm ska leverantören eller utföraren kunna hantera via

webbtjänst.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

15.0 Larmmottagning
 

Krav 15.1
Larmmottagningen ska ha en tekniskt helt fristående sekundär larmmottagning som backup.

Sekundärmottagning ska ske enligt samma krav som för primär mottagning.

Det ska finnas säkerhetsmekanismer i larmcentralen som begränsar åtkomst till information om brukare i

form av behörighetskontroll.

Anbudsgivaren ska säkerställa att information inte kan förändras utan behörighetskontroll i samband med

larmmottagning och användarinformation.

Genom behörighetskontroller ska larmoperatörer och administratörer ges specifika rättigheter för vad deras

uppgift kräver.

Administratörsrättigheter ska loggas och vara skyddade mot insyn och förändring.

Behörigheter ska årligen följas upp.

Planläggning för oväntade avbrott och andra störande händelser ska finnas och regelbundet utvärderas och

övas med personal.

Larmcentralen ska innehålla:

·Kylanläggning för att hålla ett korrekt klimat för serverutrustning och personal.

·Släckutrustning för att snabbt kunna släcka en brand i lokalen.

·Reservkraft och UPS för att säkerställa full verksamhet i händelse av elavbrott.

·Reservkraften ska kunna bibehålla 24h kontinuerlig drift.

·Passersystem för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till lokalerna.

·Ett anpassat skalskydd för fastigheten 

·Ett anpassat brandlarm avsett för verksamheten i fastigheten

·Reception med besöksregistrering och tydliga rutiner för besökare i fastigheten.
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Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

Krav 15.2
Vid larmanrop kopplar trygghetstelefonen upp sig mot larmmottagningen som svarar och verifierar larmet.

Larmoperatören ska bedöma larmet, åtgärda de larm som är möjligt  per telefon. Därefter kontaktas

utföraren enligt av varje kommuns specificerade åtgärdslista och eventuellt larma ambulans.

Larmmottagningen ska redogöra för vad de har för system och rutiner för inhämtande av information

avseende störningar i näten. Exempelvis kan information inhämtas från Samverkanswebben

(www.samverkanswebben.se) eller likvärdig tjänst som rapporterar störningar från Sveriges teleoperatörer

och i vissa fall bredbandsleverantörer.

Larmmottagningen ska automatiskt meddela utförare då tekniska fel uppstått som bör åtgärdas, samla

driftsdata i databas för analys och kunna ge rapport om skeenden vid specifik händelse.
 

Larmmottagningen ska även kunna ta emot larm från analoga trygghetstelefoner tills dessa fasats ut helt.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

Krav 15.3
Anbudsgivaren ska kunna ange en medelsvarstid (beräknat per dygn), från det att larmet tas emot vid

larmmottagningen till dess att det besvaras av en larmoperatör. Svarstiden får dock som max vara 2 min.

Larmen får inte besvaras med syntetiskt talsvar. I de fall det bedöms att utföraren

måste åtgärda larmet, ska utföraren kontaktas omedelbart efter avslutat samtal med användaren.

Larmmottagningen ska agera enligt följande avseende kvittenser:

- Åtgärdande av larm ska kvitteras av kommunen genom att utföraren närvaromarkerar sig hemma hos

användaren.

- Om inte kvittens av larm mottagits inom x minuter (regleras vid avtalsskrivning för respektive kommun) efter

det att utföraren fått information om larmet ska larmoperatören omgående kontakta utföraren igen.

Larmmottagningen ska kontakta användare som inte larmat på 30 dagar. I de fall larmmottagningen inte får

kontakt med användaren ska larmmottagningen kontakta användaren, vid två separata tillfällen med minst 4

timmars mellanrum för kontroll av larmfunktion, innan utförare kontaktas.

När ytterligare tillbehör finns inkopplat till trygghetstelefonen ska dessa kunna identifieras separat vid

larmanrop.

Ytterligare villkor gällande hur larmmottagningen och larmoperatören ska agera vid mottagande av olika

typer av larm regleras i avtalet för respektive kommun.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

Krav 15.4
Det ska vara möjligt att vidareförmedla ett larm till utföraren via telefon med bibehållen talkommunikation

med användaren.

Larmkod ska översättas till meddelande med namn och adress på användaren.

Larmmottagningen ska kunna vidarebefordra larm till utföraren via SMS.

Kommunen ska i avtalet kunna specificera på vilket sätt larmen ska vidareförmedlas till utförarna.

Larmmottagningen ska kunna leverera tidstämplad händelselogg till utföraren.
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Inspelad ljudfil ska kunna erbjudas kommunen vid förfrågan.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

16.0 Larmoperatören
 

Krav 16.1
Larmoperatörerna på larmmottagningen ska ha en medicinsk kompetens lägst motsvarande undersköterska

och utbildade för att besvara trygghetslarm.

Larmoperatören ska också ha kännedom om och erfarenhet av vård och omsorg. 

Larmoperatören ska kunna föra samtal av trygghetskaraktär och kompetens för bemötande av ångest och

oro hos användaren.

Larmoperatören ska prata tydlig svenska.

Anbudsgivaren ska ha en introduktionsplan och en utbildningsplan för sina larmoperatörer.
 

17.0 Funktionsövervakning
 

Krav 17.1
Övervakningen ska kunna skickas 1 gång/minut mellan trygghetstelefonen och larmmottagningen, utan att

trygghetslarmet blir blockerat vid larm under tiden och utan att störa användaren.

Frekvensen på funktionsövervakningen ska kunna ställas in och ändras av utföraren.

Uteblivet datapaket hos larmmottagningen, från en trygghetstelefon, ska generera larm med olika status hos

larmmottagningen.

Villkor för åtgärdslista ska specificeras i kontraktet mellan leverantören och kommunen.

All data som skickas mellan trygghetstelefon och larmmottagning ska lagras som information i en

funktionsövervakningslogg. Om redundant kommunikationsväg används ska detta anges. 

Utföraren ska tillsammans med leverantören besluta vad som ska loggas, hur frekvent funktionsfel ska följas

upp samt var och hur länge loggen ska sparas.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

Krav 17.2
KONTROLLFUNKTION AV TEKNISKA LARM 

Funktionen ska kontrollera följande:

- spänningsbortfall

- batterilarm

- ackumulatorfel

- om redundant kommunikationsväg används
 

Krav 17.3
KONTROLLFUNKTION AV SÄNDARE 

Kontrollfunktion mellan trygghetstelefon och larmknapp och/eller tillbehör ska finnas.

Kontrollfunktionen avser följande:

- att larmknappen/tillbehören finns inom räckvidden
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- att kommunikationen mellan larmknappen/tillbehör och trygghetstelefonen 

  fungerar

- Kapaciteten i larmknappens/tillbehörens batterier
 

18.0 Dokumentation
 

Krav 18.1
Dokumentation som rör användaren ska upprättas och förvaras enligt gällande lagar och föreskrifter.

Samtliga larm som tas emot i larmmottagningen ska dokumenteras.

För varje mottaget larm ska minst följande punkter dokumenteras:

- Tidpunkt för mottagande av larm

- Tidpunkt för besvarande av larm

- Tidpunkt för vidarebefordran av larm (i de fall det är applicerbart)

- Vem som larmat (Användarkod)

- Typ av larm

- Orsak till larm

- Åtgärd av larmoperatören

- Tidpunkt för kvittens av utföraren och vem som kvitterat larmet

Användaren ska inte namnges i dokumentationen utan nämnas med hjälp av en användarkod.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

19.0 Applikation - app som verktyg för utförare
 

Krav 19.1
En applikation för smartphone eller platta bör kunna levereras för en informationssäker utlarmning av

larmpersonal.

En applikation bör minst fungera med:

·Bibehållen informationssäkerhet

·Logga och vid behov kvittera händelser som applikationen hanterar

·Vara anpassad för larmpersonalens arbetsmiljö

·Vara enkel och konsistent i utförande och funktion

·Ha god användbarhet och arbetssäkerhet

·Visa status för specifikt trygghetslarm

·Kunna existera och samverka med andra verktyg i omsorgen ex. vis applikation för nyckelfria lås.

Om applikation kan levereras beskriv applikationens funktioner. Det skall tydligt framgå vilka

funktioner som används i vilka delar av omsorgsarbetet.
 

Poängbedöms vid anbudspresentation.
 

20.0 Händelselogg
 

Krav 20.1
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Funktionen/händelsekedjan på ett larm ska kunna följas upp. För att kunna jämföra vad som faktiskt har

skett vid ett larmanrop, så är det viktigt att kunna jämföra en händelselogg i trygghetstelefonen med vad som

registrerats hos larmmottagningen. 

Det ska vara möjligt att identifiera vem som gjort vad och vad som skett igenom hela trygghetslarmkedjan,

från initiering av larm hos användaren till kvittens av utföraren. Således måste en tidsstämplad händelselogg

finnas i trygghetslarmet, hos telekomoperatören och som kan jämföras med tidsstämplade loggar i

larmmottagningen.

Trygghetstelefonen ska spara en logg med det senaste dygnets larmhändelser.

Loggen ska innehålla:

- Tidpunkt för larm

- Vilket tillbehör som larmat (Larmknapp, fallarm etc.)

- Tidpunkt för kvittens från larmmottagare

- Tidpunkt för utringning till utförare

- Tidpunkt för återställning av larm (hos användaren), av vem och på vilket sätt

- Tidpunkt för nedkoppling av larm (hos larmmottagningen)

Händelseloggen ska översändas till larmmottagningen eller annan server tillhandahållen av leverantören en

gång per dygn. Informationen ska lagras 180 dagar på leverantörens server. 

Händelseloggen ska kunna hämtas från server för analys av kommunen utsedda personer.

Kommunen ska ha tillgång till hela dokumentationen i händelsekedjan.
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

21.0 Statistik
 

Krav 21.1
Larmmottagningen ska lämna statistikrapporter/månad till kommunen enligt följande:

- Antal användare

- Antal inkomna larm under olika tidsintervaller med information om larmorsaker

- Larmtyper

- Klockslag för inkomna larm

- Statistiken ska kunna redovisas per utförarområde/distrikt.

- Statistiken ska lämnas med användarkod på kommunens aktuella larminnehavare

- Det ska framgå hur länge varje användare har haft sitt larm

- Statistik ska kunna lämnas över enstaka användare för att kunna se hur larmmönstret ser ut

- Det ska framgå av statistiken hur många larm som har gått vidare till utförare och hur många som åtgärdats

av larmoperatören totalt och per användare

- Statistik över svarstiden för mottagna larm ska kunna redovisas

- Det ska framgå hur ofta användaren larmar och av vilka orsaker

- Kvitteringslarm och provlarm ska redovisas separat
 

Visas och poängbedöms vid anbudspresentation.
 

22.0 Support
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Krav 22.1
Leverantören ska finnas tillgänglig för support gällande hela larmkedjan vardagar 07:30-17:00.
 

23.0 Säkerhet
 

Krav 23.1
Elförsörjning

För att säkerställa att larmmottagning ska kunna ske vid fel i elnätet ska larmmottagningen ha tillgång till

egen kraftförsörjning i form av UPS och reservkraftaggregat. Detsamma gäller för redundant larmcentral.
 

Krav 23.2
Datasäkerhet

De system som används i larmkedjan ska ha stark autentisering och skyddas med:

- Brandväggar

- Logghantering

- Säkerhetskopiering

Brandväggen ska vara försedd med skydd mot skadlig programkod.
 

Krav 23.3
Informationssäkerhet

Det ska finnas säkerhetsmekanismer i larmmottagningen som begränsar åtkomst till information om

användare i form av behörighetskontroll.

Den information som skickas mellan trygghetstelefonen och larmmottagningen ska ej kunna förvanskas.

Anbudsgivaren ska säkerställa att information inte kan förändras utan behörighetskontroll i samband med

larmmottagning och användarinformation.

Leverantören ska vara behjälplig vid upprättande av systemsäkerhetsplan med kontinuitetsplanering enligt

utförarens önskemål.
 

Krav 23.4
Brandsäkerhet

Brandvarnare Smoke SeCa eller liknande
 

24.0 Utbildning
 

Krav 24.1
Anbudsgivaren ska kunna utbilda kommunens utförare på plats i kommunen för hantering och installation av

trygghetslarmen med tillhörande webb-applikation enligt upprättad handlingsplan.

Anbudsgivaren ska tillhandahålla utförliga och lättförståeliga manualer och instruktioner på svenska.

Manualer ska levereras i digital form (MS Word och PDF).

Nya versioner av manualerna ska tillhandahållas kommunen innan förändring görs av trygghetslarmet.

Modellbyte eller större förändring i trygghetstelefoner och större uppgraderingar av mjukvara ska föranleda

utbildning och tester hos kommunen innan driftsättning sker hos användare.
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25.0 Leverans
 

Krav 25.1
Leverans och införande

Trygghetslarmen, tillhörande utrustning och eventuella tillbehör ska levereras fraktfritt till och från utföraren,

både vid avropstillfället och vid tilläggsbeställningar samt returer.

Anbudsgivaren ska beskriva hur planen för införande av tjänsten ser ut inför avtalsstart, inklusive en

detaljerad tidplan från det att trygghetslarmen är kommunen tillhanda till avslutad leverans inklusive

leveransgodkännande.

Planen ska också innehålla beräknad tidsåtgång för kommunens personal vid installation av

trygghetslarmen.

Ytterligare villkor för leverans och införande får regleras i avtalet.
 

Krav 25.2
Kommunen ska underteckna leveransgodkännande först efter det att trygghetslarmen är installerade,

aktiverade och testade enligt plan.

Datum för undertecknande av leveransgodkännande är lika med effektiv leveransdag.
 

Krav 25.3
Leverantören ska erbjuda trygghetstelefoner som hålls i lager hos kommunen och faktureras först då de tas i

bruk. Antal regleras vid avtalsskrivning per kommun.
 

26.0 Uppföljning
 

Krav 26.1
Leverantören ska inbjuda till träffar mellan kommunen och representanter för utföraren, minst två gånger

under första avtalsåret och därefter minst en gång per år hos kommunen, för att följa upp verksamheten.

Vid dessa uppföljningsmöten ska även utvecklingsfrågor tas upp. Samtliga uppföljningsmöten ska vara

kostnadsfria för kommunen.
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