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Stöd till kommuner för att digitalisera 

trygghetslarm!

Hur införs digitala funktioner och tjänster 

för trygghet, service och delaktighet för 

utförare i vård och omsorg?

Kjell Thuné
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Varför digitalisera?

Ombyggnad av telefoninätet

• Det fasta telenätet spelar en central roll för överföringen av 
larmsignaler i Sverige. I det analoga kopparnätet fungerade det 
bra att föra över de analoga larmprotokollen.

• Kopparnätet tas successivt bort eller ersätts med digitaliserad 
teknik.

• Telia optimerar sitt nät för taltrafik och styr över allt mer av 
teletrafiken till IP (digitalt).

• Efterhand som nedmonteringen 

fortskrider minskar möjligheterna till 

analog larmkommunikation.



Nuvarande lösning
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Digitala larm via GSM / Fast

GSM (2G)

Internet

När larmet går över det mobila nätet GSM (2G) till 

larmcentralen så nyttjas två tekniker:

1. Själva larmsignalen går via mobildata GPRS

2. Talet mellan brukaren och larmcentralen sker över 

GSM:s talkanal.



2G = GSM 

• GSM – Global System for Mobile 
Communications, är en standard för digital 
mobiltelefoni, ofta benämnd som 2G (eller 
2,5G inkluderande tekniken GPRS för 
dataöverföring via datapaket). 

• GPRS - General Packet Radio Services, är 
en standard för hur man kan överföra 
datapaket via GSM. 

• De digitala larmen stödjer inte 3G eller 4G.



Karta över larmcentraler

Malmö, Doro Care
Kristianstads larmcentral

Örnsköldsvik

Örebro

Nationell larmcentral

Lokal larmcentral

Kalix, Doro Care 

(öppnar i mars 2016)



Nationell larmmottagning

Internet

Datacentral Nationell larmcentral

1

1

Karls larm från Umeå kommun transporteras till 

någon av de nationella larmoperatörerna (Örebro

eller Malmö (Kalix)).

Larmet besvaras av personal på den nationella 

larmcentralen.

Den nationella larmcentralen kallar ut relevanta 

resurser i Umeå beroende på larmets karaktär.

Drift av larmmottagnings applikationen sker i 

leverantörens centrala datahall.
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Utbruten larmmottagning

Internet

Datacentral 

Kommunens larmmottagning

1

1

Karls larm från Umeås kommun transporteras till 

någon av leverantörerna av utbruten 

larmmottagnings datahall (Örebro och Malmö(Kalix).

Larmdatat från systemet transporteras sedan 

tillbacka till Kommunens larmmottagning i Umeå.

Drift av larmmottagnings applikationen sker i 

leverantörens centrala datahall.
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Utbruten larmmottagning mobil

Internet

Datacentral 

Kommunens hemtjänstgrupp
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1

Karls larm från Umeås kommun transporteras till 

någon av leverantörerna av utbruten 

larmmottagnings datahall (Örebro och Malmö(Kalix).

Larmdatat från systemet transporteras sedan 

tillbacka till hemtjänstgruppernas mobiler i Umeå.

Drift av larmmottagnings applikationen sker i 

leverantörens centrala datahall.
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Internet

Frekvent funktionsövervakning

Molntjänster:

• iCare-Online (Doro Care)

• NEAT web service

• SMP Tunstall

Databas

Larmteamet 

kommun

Basenheten har en 

räknare som räknar ner 

från 72 timmar vid ej 

kontakt med larmknapp 

och tillbehörslarm



Välfärdsbredband

• Framtidssäkring

• Snabbare uppkoppling

• Flera funktioner



Kommunens mål är, att alla som är berättigade till ett 
trygghetslarm, skall få det. Oavsett personens 
ekonomiska eller geografiska situation.

Östersunds Kommun



GSM nätet







Hur stor yta täcker en 2G mast?

• Cellstorlek: Upp till 35 km radie

• Men topografi (berg, skog, byggnader 
mm) förändrar denna teoretiska 
teckning, så den verkliga teckningen är 
något helt annat!



Jakten på mobil täckning

81-årige Marcus Gustafsson, Graninge i 

Sollefteå kommun har tagit jakten på mobil 

täckning till nya höjder

http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/vast

ernorrland/article2839682.svt



Externa antenner



RAKEL

•Larmcentral

•Trygghetslarm

•TC Safe•TC Safe

•RAKEL

•Fordon

•Rakel terminal
•Th1n Cassidian

•Protokollomvandling
•Scaipe

ZODIAC Care



Satellit Trygg



Positioneringslarm



• Ordinerade larm

Dörrlarm, rörelselarm, 
mattlarm, röklarm, tillsyn vi 
webbkamera  mm som 
ordineras.

Funktioner i samverkan



Tillsynskamera

Personalens surfplatta

NATTKAMERA-SYNTOLKNING-3.45.mov
../../Desktop/Filmer/NATTKAMERA-SYNTOLKNING-3.45.mov


Nyckelfri Hemtjänst 



SCAIP

E-hälsa och Välfärdsteknik

Välfärdsteknik

Digitala trygghetslarm allmänt

Digitala trygghetslarm
upphandlingsområdet

Scaip



Informationssäkerhet



Informationssäkerhet



Informationssäkerhet



Är ett system för 

Hemtjänst

SÄBO

LSS

Trygghetslarm / Välfärdsteknik  



Behov            Funktion            Teknik

Teknik eller behovsinriktat?

Karin har en förlamning från halsen och kan kommunicera via tal. 
Hon önskar ett trygghetslarm så hon kan meddela sig när hon vill 
upp efter sin vila. Kan hon få det?



• Organisation

• Samverkan

• Funktion



Tack


