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Kort om Nyköping



Nyköpings kommun
• 55 000 kommuninnevånare

• 2 miljoner invånare inom 10 mils radie

• Resistensstad i Södermanland

• Stockholm Skavsta flygplats

Historia

• Nyköpings gästabud 1317

• En regerande kung i Nyköping



Kommunens Nattpatrull

Samlokaliserade med Räddningstjänsten på brandstationen 

– totalt 43 medarbetare

Bakgrund

Gemensam principöverenskommelse mellan 3 divisioner

Sambruka resurser i form av personal, teknik och utrustning 

i syfte att förenkla och effektivisera

Fördel

Det förebyggande säkerhetsarbetet

Utmaningar

Tystnadsplikten

och Samordningscentral



Kommunens Nattpatrull
• Kommunövergripande verksamhet

• Totalt 30 undersköterskor

• 10 medarbetare och 5 bilar varje natt

• Vi kör drygt 4 varv kring jorden varje år!

Fördelar med sambruk

• IVPR

• Rakel

• Förbättrad arbetsmiljö



Samordnings-

centralen tar 

emot 64 000 

larm per år



Kommunens Samordningscentral
• Kommunövergripande verksamhet 24/7

• Startade 2005

• Ca 1 400 larmkunder 

• 64 000 larm per år

• 11 medarbetare

• Egen installation av larm och nyckelfri hemtjänst

• Molntjänst hos leverantören

• Regelbundna kontakter med larmkunder

• Primärt i ordinärt boende

• En väg in till Landstinget

• Joursjuksköterskorna



Ha alltid kunden i fokus

• Den enskilda personens unika behov i centrum, alla är olika

• Lyssna och lär av kunden

• Ökad rörligheten utifrån ett folkhälsoperspektiv

• Ökade krav från kunderna på modern teknik

• Aktivt deltagande gällande sin egen insats



Ett par exempel på digitala hjälpredor

”Tryggve” GPS-klockan



Vinsterna för brukarna
• Möjlighet att välja typ av larm

• Ostörd nattsömn med trygghetskamera

• Trygghet att larmoperatören tittar till

”Skönt att inte bli väckt när nattpersonal kommer till mig, 

nu får jag sova”

”Tryggt för mig som anhörig att min mamma kan 

promenera ute och någon hittar henne om hon går vilse”



Införandet − så här var det för oss

• Positivt gensvar av kunderna!

• Utmaningar: rädsla för ny teknik och att det skulle 

innebära nedskärningar av personal nattetid

• Framgångar: information till personal, enhetschefer 

och via media. Även på gruppernas APT inför start



Planering
• Vision, mål och strategi - samsyn

• Kommunala pensionärsrådet/anhörigcentrum

• Tydlig implementeringsplan

• Information och utbildning tidigt

• Kommunikationsplaner

• Önskemål och samarbete med leverantörer



Kommande år i vår verksamhet

• Ökad kunskap ställer större krav på kommunal 

verksamhet

• Brist på utbildad personal

• Blöjsensorer - 2019

• GPS larm ersätter merparten av larm i hemmet



Min roll och tips till andra chefer

• Jag var en inspiratör och informatör

• Informera tidigt och ha täta uppföljningar

• Lyssna och lyft fram möjligheter

• Omvärldsanalys, ta lärdom av andra

• Ingenting är omöjligt, våga tänka utanför boxen!




