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Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet av förstudien är att 

 Det går inte att samordna drift av nattillsyn med kamera under 
2015. Samordning av drift förutsätter en längre planeringstid. 

 Det går att samordna drift av nattillsyn med kamera på längre sikt 
under förutsättning att det sker tillsammans med 
larmcentral/mottagning 

 

Vill kommuner samordna sig så kan man med kort uppstartstid samordna 
sig kring: 

 upphandling/inköp/leasing 

 arbeta fram mål, rutiner  

 arbeta fram informationsmaterial  

 utforma kommunikationsplan  

 utbilda personal 

 

Motivering till vår rekommendation 

 Det är inte kostnadseffektivt att bygga upp en driftsform för varje 
eTjänst inom eHemtjänst 

 Kommunerna behöver samordna driften för nattillsyn med kamera 
med mottagning av trygghetslarmen för att 

o Processen för att larma på personal är likadan för båda 
tjänsterna (utlarmingsprocessen) 

o De kräver samma information (larmplaner, information om 
brukare mm)  

 

Begreppet drift 

I detta sammanhang så menar vi med drift    

 Kamera och kommunikation är monterat, registreringar i IT-system 
är klart och tillsynen sker i skarpt läge 

 Personal utför tillsyn i kameran 

 Utlarmning  

 Drift av IT-systemet 

 Loggning av händelser  

 Support finns på kameran och IT-system  

 

 

 



 

Version: Status: Sida: 

0.03 Utgåva (3)7 

 

TRYGG HEMMA_SLUTRAPPORT_VÄSTKOM UTSKRIFTSDATUM: 15-01-28 

 

  

 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT ........................................................................................ 2 

1 UTFALL ............................................................................................................................... 4 

1.1 Måluppfyllelse .................................................................................................................................. 4 

1.2 Aktiviteter ........................................................................................................................................ 4 

1.3 Ekonomisk redovisning ................................................................................................................... 4 

2 SPRIDNING AV RESULTAT OCH INFORMATIONSAKTIVITETER ................................. 5 

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring ............................................................................ 5 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring ....................................................................... 5 

2.3 Leverans ........................................................................................................................................... 5 

3 AVSLUT ............................................................................................................................... 6 

3.1 Erfarenheter från projektet ............................................................................................................ 6 

3.2 Överlämning/Förvaltning ............................................................................................................... 6 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat ......................................................................... 7 

 

  



 

Version: Status: Sida: 

0.03 Utgåva (4)7 

 

TRYGG HEMMA_SLUTRAPPORT_VÄSTKOM UTSKRIFTSDATUM: 15-01-28 

1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Förstudien har nått målen. Förstudierapporten redovisar resultatet för 
respektive arbetsmål. Rapporten kunde inte skrivas efter ITOP-modellen. 
Det var inte en förstudie i den formen.  

Resultatet kommer kunna användas som stöd i planeringen för andra 
kommuner som vill erbjuda nattillsyn med kamera.  

1.2 Aktiviteter 

Aktiviteter har följt aktivitets- och tidplan förutom att avstämningar med 
socialchefsgruppen inte kunna genomföras enligt planering.  

En enkätundersökning har genomförts i Lidköping som handlar om äldres 
inställning till elektroniska hjälpmedel. Den var inte del i förstudien men 
har gett ett brukarperspektiv till förstudien. 

 

 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Ekonomin kring projektet har varit tillräcklig. Det har varit mycket bra med 
ett projektstöd. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

En kommunikationsplan arbetades fram av arbetsgruppen. Den har 
skickats ut till alla kommunerna i Skaraborg tillsammans med en 
powerpoint. Materialet har kunnat användas av kommunerna till den lokala 
informationen. Varje kommun har haft eget ansvar för 
informationsspridningen till personal, politik och kommunala råd. 

Information och dialog kring förstudien har skett på eHälsonätverk och 
med socialnämndsordförande. 

Arbetsgruppen och styrgruppsordförande har medverkat vid 
eFörvaltningsdag i Skaraborg. Projektet hade en egen station det var 
många besökare under dagen. 

 
 
 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

Information har löpande publicerats på vastkom.se. Alla dokument finns 
att läsa på webplatsen. 

2.3 Leverans 

Projektet levererar  

 en förstudierapport. I rapporten finns en referens och kontaktlista 
om kommuner vill söka ytterligare information.  

 en rapport om eHemtjänst, möjligheter med eHemtjänst i Lidköping 

 

Underlag finns publicerat på vastkom.se  
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

 

Vad har fungerat bra alternativt mindre bra? 

 Arbetsgruppen har haft korta distansmöten varannan vecka. Det 
har fungerat bra och hållt projektet levande. Det har underlättat 
processen och varit förberedande inför arbetsgruppens 
arbetsdagar. 

 

Vad kunde ha gjorts bättre eller på annat sätt? 

 Avstämningar med socialcheferna kunde inte genomföras då 
agenda för socialchefsträffar redan var full. Arbetsgruppen fick inte 
till sig synpunkter från alla socialcheferna och från de kommunala 
råden, personal och politk.  

 Önskvärt att det från starten funnits en digital projektplats  

 

Vilka framgångsfaktorer såg ni? 

 Blandad arbetsgrupp med olika ansvar- och kunskaper som gav en 
bra dynamik i gruppen.  

 Tidplan med klara milstolpar 

 Tydligt uppstartsmöte där förväntningar och frågeställningar 
klargjordes. 

 Ett projektstöd som arbetat fokuserat viss tid av sin ordinarie tjänst 
var avgörande för att få ett bra slutresultat. 
 

3.2 Överlämning/Förvaltning 

Förstudien visar på vikten av planera införande av nattillsyn med kamera. 
Vad innebär tjänsten? Vilka behov ska den tillgodse? Ska tjänsten fungera 
i ordinarie verksamhet så behöver den införas på annat sätt än vad som 
gjorts i många av de kommuner som har haft det som pilot.   
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3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Arbetsgrupppen har gjort en sammanfattning av sina reflektioner. 

 Är nattillsyn, oavsett hur den utförs, den insats som bäst tillgodoser 
brukarens behov?  

 Är kamera rätt teknik? Idag finns det redan alternativa lösningar för 
att försäkra sig om att brukaren ligger i sin säng. Det pågår ett 
ständigt arbete för att kombinera och utveckla dagens teknik för att 
på ett mindre integritetskränkande sätt tillgodose samma behov. Ett 
exempel är tryckkänsliga madrasser. 

 

 Att arbeta i liten skala och i stor skala kräver olika sätt att 
organisera sig. Att lägga in nattillsyn via kamera som ett nytt 
arbetsmoment i ordinarie organisation är en tillfällig lösning vid få 
kameror. Utifrån de samtal med kommuner som infört nattillsyn via 
webbkamera är alla eniga om att vid större efterfrågan kommer 
organisationen att behöva göras om.  

 
 Utreda gemensam driftsorganisation för trygghetslarm och andra 

digitalatjänster såsom natt- och dagtillsyn med kamera, 
videokommunikation och andra sensorer. 

 


