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På scen



Agenda - 45 min

- GPS-larm som tjänst

- Vår skrift om GPS-larm

- Målgrupper för tjänsterna 

- Processer vid införande av tjänsterna

- Hantering av samtycket

- Frågestund utifrån Socialstyrelsens publicerade rapport

- Diskussion med publiken



FoU-projekt för breddinförande
av GPS-larm:

Deltagit i delar av arbetet:



Arbetet

- Forskningsprojekt med Högskolan i Skövde

Kvalitetssäkra Mobila trygghetslarm med träningsmiljö

- FoU-projektet dokumenteras nu i skrift. 

Skriften publiceras i sept/okt



Omsorgens insatser
ska utgå från syfte 

och behov



Syfte med användande av GPS-larm

Tekniken Kunna lokalisera var någon/något befinner sig

Tjänsten GPS-larm Kunna lokalisera var någon befinner sig för att snabbt kunna hjälpa hen

Omsorgens erbjudande Förstärka den upplevda tryggheten vid aktiviteter utanför hemmet
av GPS-larm (genom att veta att någon kommer och hjälper till om det behövs)

Etiskt användande Tjänst som omöjliggör ständig övervakning och stävjar missbruk av
av GPS-larm positioneringsfunktionen. Fokus på att stärka personers förmågor 

och känsla av trygghet i vardagen såväl i som utanför hemmet. 





Vilka behov behöver tillgodoses 
och vilka förmågor kan och behöver: 

- Förstärkas
- Bibehållas

- Stödjas
- Säkerställas

Syfte med användande av GPS-larm



En viktig insats i ett
rehabiliterande 

arbetssätt

Syfte med användande av GPS-larm



Insatsen digitalt trygghetslarm

• Bibehålla
- möjligheten att tryggt bo kvar hemma i ordinärt boende

- möjligheten att lätt kunna påkalla hjälp

• Förstärka

- känsla av trygghet



• Bibehålla
- möjligheten att tryggt bo kvar hemma i ordinärt boende

- möjligheten att lätt kunna påkalla hjälp

- aktivitetsnivå och kondition, rörelseförmåga

• Förstärka

- känsla av trygghet

- förutsättningar för att vara fortsatt aktiv utanför hemmet 

- förutsättningarna för fortsatt egenansvar för inköp, tvätt mm

- förutsättningar för att fortsatt vara aktiv i samhällslivet och sociala aktiviteter

Insatsen mobila trygghetslarm



Behov av

GPS-larm

Storlek kommun och antal användare

av mobila trygghetslarm

Antal invånare Antal gps-larm

Norrtälje (NT) 61 000 135

Östersund (Ö) 63 000 350 (18 % av alla larm)

Nora  (NA) 11 000 10st, just inletts
(325 trygghetslarm)
(26-157 ledsagning)



Beviljande av

GPS-larm

Vem erbjuds larmet till? 

Målgrupp

Norrtälje (NT) komplement ledsagning,
anhörigstöd

Östersund (Ö) behov av trygghet
utanför hemmet

Nora  (NA) behov av trygghet 
utanför hemmet



Beviljande av

GPS-larm

Händelser

Hur många skarpa larm har ni i 

genomsnitt per användare och år?

NT Mindre än ett

Ö Mindre än ett

NA Har inte haft många larm ännu



Passiva GPS-enheter

GPS Smartsole

Posifon Keruve



Aktiva GPS-enheter

Posifon Active

MiniFinder Pico

GeoSKeeper

Navigil



Behov av stöd

utanför hemmet

1. Trygghetslarm som fungerar även ute?

2. Behov av ledsagning/promenadstöd?

3. Otrygghet?

4. Försämrad orienteringsförmåga?

5. Kognitiv svikt?



Särskilda behov?
Kognitiv svikt?







Krav på ett verksamhetssystem för GPS-larm:

• Flera olika GPS-modeller i samma system
• Möjlighet att ta beslut så nära brukaren som möjligt
• Enkelt, intuitivt och användarvänlig tjänst

• Flexibel individanpassning 
• Schemaläggning av larmmottagning 
• Kvalitetssäkrad larmåtgärd
• Hög IT-säkerhet och GDPR anpassat

Fokusområden: 
Brukarperspektiv: Upplevd trygghet i vardagen, kvalitetssäkrade larmflöden
Anhörig och medarbetarperspektiv: Minskad oro och ökad trygghet



Kommunen behöver olika arbetssätt för olika målgrupper, 
även om tjänsten är densamma

Särskilda behov?
Kognitiv svikt?

GPS-larm som SoL-beslut
GPS-larm som HSL-insats

Ordinärt boende
Särskilt boende

De som redan har hemtjänst
Nya omsorgstagare utan tidigare beslut om insatser

Hur säkerställa funktionen?



E-ledsagning med Posifon Pico
Beräkning av kostnadsnyttan

Kommunens kostnad för ledsagning: 
4 h/mån är 1592 kr (398 kr/tim). 

= 38 208 kr på 24 månader.

Kostnaden vid användande av
Posifon Pico är 299 kr/mån 
plus startavgift (1395kr) 

= 8 571 kr på 24 månader. 

Total besparing på 24 månader 
29 637 kr per brukare.

Inte räknat med kringtid, restid, planering mm
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Tydlig och bra struktur 
och metodik.

Kan leda till att 
arbetsprocesser införs som 
riskerar kvalitetssäkringen 



Kunskapsöversikt
kring användande 
av GPS-larm och 

trygghetskameror 



Socialstyrelsens rapport om GPS-larm, nov 2018 
Problem:

1. Det finns brister i hanteringen 

av samtycket

2. Gps-larmen kan ge oro och 

obehag

3. Personalen har fått begränsad 

utbildning om tekniken

4. Tekniken har inte satt avtryck i 

organisationen



Positivt inställda till tjänsten GPS-larm

”GPS-larmen ger en omedelbar möjlighet för användaren
att leva mer autonomt och självständigt.” 

”Tekniken upplevs som mindre integritetskränkande än alternativen” 

”GPS-larmen kan innebära att personalen i särskilda boenden
får en lugnare arbetsmiljö.”



Fredrik Bergström, Socialchef Nora kommun

Dick Lindberg, projektledare Socialstyrelsen

Henrik Essunger, Posifon (projektledare)

Ella Kolkowska, forskare Örebro universitet

Paneldiskussion



217 000 digitala trygghetslarm i hemmen

1030 mobila trygghetslarm (ordinärt boende)

600 av dem fördelade på tre kommuner

119 kommuner, färre än 4 enheter var

Kommentarer?

Bristande IT-säkerhet 
Personuppgifter - inloggning?



Hantering av samtycke. Är detta ett problem vid 
införande av välfärdsteknik?

Viktigaste hindren för att påskynda införande av välfärdsteknik?

- IT-stöd, IT-säkerhet
- Kontraproduktiva förfrågningsunderlag LOV
- Kommunala policys, motstånd i organisationen
- Personalbrist, kunskapsdränering
- Lagstiftningen
- Rädsla
- Annat?



En socialchefs slutsatser

• Låt förutsättningen för samtycke 
handla om att tillföra värde till 
den enskilde såsom trygghet, 
självständighet, delaktighet och 
bibehållande av integritet.

• Genom att fokusera på värdet för 
den enskilde, kommer det att 
bidra till både teknikutveckling 
med bättre teknik som resultat 
men även verksamhetsutveckling 
med bättre och tryggare 
processer som resultat


