
Trollhättan, Partille och 
Munkedal



PROJEKTETS MÅL

• Projektet ”Trygg natt" handlar om att testa tillsyn på 
natten med hjälp av en webbkamera som ett 
komplement till eller istället för tillsyn genom 
personligt besök. 

• Biståndsbedömd insats alternativt erbjudande via 
verkställighet

• Brukare i eget boende, särskilda boende, 
korttidsboende.



HUR FUNGERAR DET?

• En mörkerseende kamera monteras på lämpligt 
ställe i brukarens hem, rum på korttidsboende. 

• Kopplas, via ett bredbandsmodem, till en PC eller 
surfplatta hos nattpersonalen.

• Det spelar ingen roll varifrån tillsynen sker så länge 
det finns tillgång till bredband. (Med mobilt bredband 
kan det även ske ute i fält) 

• Personal kan enligt överenskomna sekvenser titta till 
brukaren under natten

• Kameran är inte aktiv på dagtid. 

• Kameran filmar ej och kan således varken lagra eller 
spela upp bildmaterial. 



GENOMFÖRDA AKTIVITETER
TROLLHÄTTAN

• Styrgrupp/projektgrupp med bred medverkan från förvaltningens 
olika verksamheter. 

• Information, allmänhet, brukare, intresseorganisationer, personal, 
media,

• Politiskt beslut
• Riktlinjer och rutiner
• Handlingsplaner, samtycke
• Instruktioner och checklistor
• Informationsfoldrar
• Utbildning
• Avtal med leverantör
• Daglig drift i skarpt läge
• Kontinuerlig uppföljning och analys av projektet
• Uppföljningsmaterial, intervjuguider



GENOMFÖRDA AKTIVITETER
MUNKEDAL

• Identifiering av och uppstart av projektgrupp
• Montering hos brukare
• Daglig drift
• Kontakt med support/leverantör
• Informationsmaterial
• Analys av driftstörningar och felsökning
• Kontakt med medarbetare i nattpersonalen
• Intervjuer med brukare, anhöriga och personal
• Genomförande av teknisk analys
• Genomförande av ekonomisk analys
• Genomförande av processanalys



GENOMFÖRDA AKTIVITETER
PARTILLE

• Information till brukare, anhöriga, personal ch
media.

• Riktlinjer och rutiner

– (etiska aspekter, supportrutiner)

• Utbildning, instruktioner, checklistor

– (från leverantör, lokal utbildare)



DAGSLÄGET
TROLLHÄTTAN

• 16 beslut om bistånd.

• 11 kameror igång

• 3 avlidna, 2 olämplig insats.

• Permanentad insats.

• Utförs av nattpatrull.

• E-hemtjänstsamordnare anställd, 50%.

• Arbetsgrupp formerad.



DAGSLÄGET
MUNKEDAL

• Pilotprojekt slut.

• Inga kameror monterade i dagsläget.

• Som mest under projektet fyra kameror 
monterade hos tre brukare

• Sista månaderna var endast en kamera monterad 
pga.

– En flytt till särskilt boende

– En olämplig insats



DAGSLÄGET
PARTILLE

• 12 st. kameror igång på två enheter

– 7st. på särskilt boende

– 5 st. på korttidsenhet

• Information börjar att sprida sig och 
efterfrågas av andra brukare

• Inte klart med IT-lösning för en enhet



RESULTAT
TROLLHÄTTAN

• Möjligt att införa - bra mottagande- användare, 
personal.

• Grundarbete viktigt information, ansvar och 
riskanalyser.

• Juridik hanteras enligt gällande lagstiftning, 
biståndsbeslut.

• Tekniken osäker, små leverantörer, sårbart.
• Klassisk socialtjänstorganisation inte rustad för nya 

arbetsuppgifter.
• Svårt med breddinförande med bristande infrastruktur, 

osäkra uppkopplingar och oklart ansvar. 



RESULTAT
MUNKEDAL

• Webbaserad nattillsyn – ett bra komplement 
till traditionell tillsyn.

• Brukare, anhöriga och personal nöjda.

• Surfplattor ute i fält – problematiskt.

• Driftsform behöver utredas

• Viss osäkerhet kring tekniken

• Leverantörer som inte växt i samma takt som 
efterfrågan.



RESULTAT
PARTILLE

• Färre redovisade fallrapporter

• Minskad oro



FORTSÄTTNING
TROLLHÄTTAN

• Permanent insats, ehemtjänst infört
• Revidering av styrdokument. 
• Utredning om vem/vilka som bäst utför insatsen (tillsynen). 
• Utredning och ställningstagande kring vilka avgifter och 

egenkostnader som skall utgå vid insatsen framöver. 
• Utredning om möjligheten att tillhandahålla tjänsten 

fjärrtillsyn i egen regi. 
• Utreda framtida behov av fjärrtillsyn även på dagen. 
• Arbeta fram rutiner för den 50 % tjänsten som tillkommer, 

avser backupp och introduktion. 
• Eventuella utbildningsbehov av personal. 
• Ett övergripande arbete avseende drift och säkerhet. 



FORTSÄTTNING
MUNKEDAL

• Kommunstyrelsen i Munkedal har beslutat att:

– Webbaserad nattillsyn ska bedrivas som 
försöksverksamhet.

– Verksamheten ska utreda driftsformen.

– Verksamheten ska utreda vilka fördelar samarbete 
med andra kommuner kan ge.

– Ny utvärdering ska göras om två år



FORTSÄTTNING
PARTILLE

• Projekttiden förlängd till 30/4 2015.



TRYGG NATT

PARTILLE TROLLHÄTTAN MUNKEDAL
Cai Berggren Projektledare Marianne Brattberg, Malin Strömberg, Projektledare
Enhetschef Forellens SÄBO Projektledare, SAS Ehälsosamordnare
cai.berggren@partille.se marianne.brattberg@trollhattan.se malin.stromberg@munkedal.se
Telefon: 031-792 14 42 0520-49 71 04 0524– 181 82

Carina Eriksson Eva Adriansson, IT-samordnare
Vikarierande Enhetschef Omsorgsförvaltningens IT avdelning
Korttidsenheten eva.adriansson@trollhattan.se
carina.eriksson@partille.se 0520-49 72 19
Telefon: 031-792 98 30

Anneli Franzén Enhetschef Theres Karlsson, Enhetschef
Kullegårdens äldreboende Trygghetslarm
anneli.franzen@partille.se theres.karlsson@trollhattan.se

Telefon: 031-792 99 40 0520-49 51 15
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