
Mobila trygghetslarm

Så här jobbar vi i Lidingö stad 
Agneta Aldor  projektledare



•Stockholm

• Lidingö består av Lidingö och ett antal mindre öar

• Ligger i Stockholms innerskärgård och är en del 

av Storstockholm



Lidingös varumärke: Din hälsa – din ö 
• Hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

• Alla verksamheter i staden ska genomsyras av ett hälsotänkande 

• På Lidingö ska man må bra oavsett om man bor, arbetar eller vistas på ön



Befolkningsprognos till 2021
• Befolkningen förväntas öka från 46 000 till ca 

49 000 invånare

• Andelen äldre förväntas öka. Ungefär 20 procent

av alla invånare kommer att vara 65 år eller äldre

2021.



Åldrandets olika faser

Förläng den aktiva perioden



Vision och mål för våra äldre

Varje individ ska ges möjlighet att leva ett

självständigt liv så långt det är möjligt

Mål

• Öka delaktighet och aktivering utanför hemmet

• Större trygghet för individen och dennes anhöriga



Projektets omfattning

Projektets mål är att kunna erbjuda ett utbud av 

tjänster för trygghetslarm utifrån kundernas individuella 

behov och livsfas.

Vi kommer att genomföra två delprojekt under 2016 :

- Anhörigstöd

- Ordinärt boende 

Projektet mobila trygghetslarm



Delprojekt Anhörigstöd

• Bygga kompetens för att informera medborgarna och kunna 

hjälpa till med olika larmlösningar i ett tidigt skede

• En helt förebyggande verksamhet som ska senarelägga inträdet 

till kommunens tjänster.

Aktivitet under 2016:

- Förslag på hur den förebyggande verk-

samheten för välfärdsteknologi ska se ut 

- Pilotprojekt för mobila trygghetslarm



Pilotprojekt
Produktområde: 

Smartphones med GPS

Målgrupp: 

 Personer i tidigt skede av

kognitiv svikt

 Äldre i behov av rörelse 

och social kontakt

Syfte:

• Hitta vägar att nå ut till målgruppen, t ex studiecirkel, 

• Klargöra kommunens roll och ansvar

• Larmcentral – hur, när och vilken

• Involvera frivilligorganisationer, volontärer och anställda i 

stadens övriga förvaltningar

Larmcentral

Distriktssköterska

Frivillig
Släkting

Vänner

Granne

Teknikstöd

Individ



Delprojekt Ordinärt boende

• Mobil trygghetslarmslösning för personer i tidigt skede av kognitiv 

svikt/nedsatt orienteringsförmåga. 

• Syftet är att senarelägga behovet av dygnetrunt-hjälp samt att 

underlätta de anhörigas situation.

Aktiviteter under Q4 2015 – Q1 2016:

- Förstudie 

Biståndsbedömning

Avgifter/Ersättning

Genomförande Hemtjänst och larmgrupp

- Planering för pilotprojektet



Pilotprojekt 2016

Produktområde:

Mobila trygghetslarm

Målgrupp: 

 Personer med kognitiv svikt

 Äldre i behov av rörelse och social kontakt

Syfte:

• Förbereda underlag för upphandling

• Informationssäkerhet 

• Driftsäkerhet

• Underlag för supportorganisation



Geografiska begränsningar 

Larmet gäller enbart på Lidingö



Viktiga saker att tänka på

• Sanktionerat från ledningen

• Involvera medarbetarna i förändringsarbetet  

från start

• Informera och involvera deltagare och 

anhöriga

• En genomarbetad grund från de fasta 

trygghetslarmen är en viktig bas att bygga 

vidare på



Tid för frågor

Kommer du på frågor senare, kontakta mig

gärna på:

Agneta.aldor@lidingo.se

Eller ring mig:

08-731 49 55
Twitter: @AgnetaA

mailto:Agneta.aldor@lidingo.se

