
Trygg Hemma - går det att samordna drift?  
 

Till Tjänstemannaberedningen.  Liten lägesrapport och några 

frågeställningar? 
 
Projektstödet Maria har varit i kontakt med många kommuner som har nattillsyn med kamera som 
har pilot, projekt eller har startat i liten skala. Det finns många gemensamma nämnare i processen. 
En slutsats som flera kommuner säger, är att de inte kommer kunna drifta tillsynen på det sätt som 
de gör idag, om tjänsten kommer att användas av fler. 
 
Kommunerna uppger också att installationen av kameran är enkelt att göra. Det som har varit ett 
problem är organisation för IT-supporten om kamera eller kommunikation inte har fungerat. 
 
Hur sker tillsynen? 

 Mobilt 

 Stationärt 

 Stationärt/mobilt 
 
Vem utövar tillsynen? 

 Ordinarie larmpatrull 

 Natt sjuksköterska 

 Räddningstjänsten, men av vårdpersonal ex Varberg/ Falkenberg. 

 Privat leverantör ex Caretech, Tunstall 
 
Gemensamdrift 
Varberg/ Falkenberg har en gemensam larm/räddningstjänsts organisation 
 
Vem driftar tjänsten. (med tjänsten menar vi aktiviteten ”titta på dator/Surfplatta för att se att 
brukaren ligger i sin säng och sover, vid avvikelse larmas nattpatrull om inget annat är 
överenskommet i genomförandeplanen.) 

 Kommunen driftar för egen räkning 

 Två kommuner eller flera kommuner driftar i vård- omsorgsorganisation 

 Kommunen men i Räddningstjänstens organisation t ex Varberg, Falkenberg 

 Privat leverantör 
 
Vi har gjort SWOT- analys på de olika driftsformerna.  Utifrån dessa och dialoger har vi kommit fram 
till följande kring om gemensam drift. - Tiden är en faktor som påverkar vad vi kan göra i samverkan.  
 
Exempel. Idag har de flesta kommunerna larmcentral via Caretech eller Tunstall. Lidköping har egen 
larmcentral. Om nattillsyn med kamera ska beviljas ”Skaraborgarna” så är det enklast och snabbast 
att köpa tjänsten ”att titta i kamera och larma” av befintlig larmcentral. Där finns erfarenhet och 
kunskap. Vi antar att de flesta som beviljas nattillsyn har larm. Det innebär att uppgifter om den 
enskilde redan finns hos larmcentralen. 
 
Vill kommunerna kunna erbjuda fler tjänster till exempel tillsyn under dagen där det innebär att en 
dialog ska äga rum, ett kartläggande samtal om Calle mår bra? (Personalen reflekterar över vad den 
ser och hör) då tror vi att kommunerna behöver göra på annat sätt och samordna det med en central 
som tar emot larm. Detta är en längre process.  



Följande tabell visar några exempel på vad vi kan samverka och samarbeta kring utifrån två 
tidsperspektiv. 
 
  

 Aktivitet Om kommunerna vill 
kunna erbjuda tjänsten 
nattillsyn med kamera 
inom ett år. 

Om kommunerna vill kunna 
erbjuda tjänsten nattillsyn 
och annat stöd i hemmet 
med digital teknik år 2018 

Arbeta fram riktlinjer och anvisningar, ta 
fram samtyckesblanketter, för 
genomförandeplans arbete mm 

 
x 

x 

Utbilda personal x x 

Inköp/ upphandling kamera, 
kommunikation, IT-stöd och tillsyn (titt i 
surfplatta/ dator av leverantör) 

X, via etablerad 
leverantör, 

X, gemensam 
driftsorganisation 

Inköp/ upphandling kamera, IT-stöd, 
kommunikation. (titt sker med egen 
nattpersonal i kommunen) 

X, via etablerad 
leverantör, 

X, gemensam 
driftsorganisation 

Drift av IT-stöd via etablerad leverantör X, gemensam 
driftsorganisation 

Support av kamera,  via etablerad leverantör X, gemensam 
driftsorganisation 

Informera enskild, sätta upp en kamera, 
kontrollera funktioner. 

X, av varje kommun X, av varje kommun eller i 
närområdet. Det skapar inte 

värde till tjänsten med 
personal i bil. 

Åtgärda larm Av varje kommun Av varje kommun 

Fjärrkommunikation, dagtillsyn, 
kartläggande samtal, 

 X, gemensam 
driftsorganisation 

 

Frågor till tjänstemanna beredning den 14 november 

 Hur ska vi förhålla oss till tidsperspektivet? 

 Om vi tar fram en modell för gemensam driftsorganisation? Ska vi tänka Räddningstjänst? 

Ska vi tänka inom ramen för nuvarande Räddningstjänstområden? Ska vi tänka vård- och 

omsorgsorganisation? Både och? Politisk viljeinriktning? 

 Det vi ser är att det finns ett samband med larmcentralen. Hur tänker ni om att skapa en 

gemensam larmcentral som ansvarar för nattillsyn och andra digitala tjänster som bygger på 

fjärrkommunikation?  

 Samverkan Hälso- och sjukvården? 

 

 

 


