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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?

Niclas Brissmalm föreläste för VGK
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Maarit Liljeroth

DRIFT OCH FÖRVALTNING



Göra det svåra enkelt



Införande av digitala funktioner och tjänster av trygghet, 

service och delaktighet för utförare i vård och omsorg 



Målsättning

• Att samtliga kommuner 

helt har övergått till digitala trygghetslarm

vid utgången av 2016



I Sverige ca 200.000 trygghetslarm

Teknikskiftet har redan skett

Vad behöver varje kommun göra?



Neat electronics

CareTech/Doro AB

Tunstall AB

Framöver? 

Ramavtal?

Leverantörer idag
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Hur tänker brukaren?



Budgetera för extra kostnader..



Vad ska vi göra?

Hur?

När?

Hur gör andra?



Är det någon nytta med digitalisering?





Inte projekt utan hur tar vi det in i verksamheten

Varaktig
verksamhet

Implementering

Uppskalning

Breddinförande



1

Inför

2

Nuläge

3

Upphandling

4

Införande

5

Drift/

Förvaltning

6

Uppföljning/

Ansvar

Vad har vi gjort?           Vad gör vi?            Vad har vi kvar att göra?

Processkarta från analogt till digitalt



3 delar för en 

trygg och säker digital  trygghetslarmskedja



Projektorganisation

• Utse projektledare och grupp med kompetens

• Samarbeta med leverantör och ev. IT- avdelningen

• Gör en nulägesanalys 

• Gör en tids- och aktivitetsplan 



• Gör en driftsorganisation

• Följ upp avtalet

• Gör en handlingsplan 

• Se över riktlinjer och rutiner, arbeta utifrån begreppet trygghetslarmskedja

• Kvalitetssäkra hela kedjan och gör den känd för all personal

Driftorganisation



• Samarbeta med säkerhet, IT och leverantör

• Gör en handlingsplan inklusive organisation utifrån verksamhetskritiska system

• Se över riktlinjer och rutiner

• Kvalitetssäkra utifrån all personal där alla ska veta vad de ska göra när trygghetskedjan inte 
fungerar 

Krishantering



Trygg och säker kommun

• Kommunikation

• Riktlinjer & Rutiner

• Rätt dokumentation

• Samverkan

• Rätt kompetens

• Risk-sårbarhets analys



Funktionsövervakning

Vad är nyttan?

Hur ofta?

Av vem?

Vad kan detta innebära?



Vad är nyttan med en standardiserad trygghetskedja?

 Standarder blir ett tydligt verktyg för att bygga gemensamma, 

kostnadseffektiva och upprepningsbara lösningar för alla 

inblandade.



Vad kan en standardiserad trygghetskedja innehålla?

Beslutsfattare

Brukare

Personal

Leverantör

Kommunikationskedja

Informationssäkerhet

Riskanalys





www.mfd.se/trygghetslarm

• Vägledning, införande av digitala tjänster

• Checklista, tekniskt införande av digitala trygghetslarm

• Drift, förvaltning, rutiner och riktlinjer

• Juridik och informationssäkerhet 

• Tips från andra kommuner

• etc

Dokumentation finns på

http://www.mfd.se/trygghetslarm


Kompetensutveckling

• YH utbildning i välfärdsteknologi

• Webbutbildning 

• Regionala konferenser

• Nätverksträffar/möten

• MFD hemsida



Omgående Påverkar Utveckling Hållbarhet

Min roll och mitt ansvar



Tack för oss!


