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Trygghetslarm   Ny teknik - nya utmaningar 

Dag 1; Tisdag  

• Presentation av PTS studie;  
”Kartläggning och analys av den svenska 
marknaden för trygghetslarm” 

• Fokus på utmaningar 

 

Dag 2; Onsdag – spår 5 

• Hur arbetar PTS med trygghetslarm 

• Borås stad – exempel på hur kommunen hanterar 
trygghetslarm 

• Fokus på möjligheter och lösningar till problemen 



• Dosa i hemmet med batteribackup 

• Larmknapp 

• Kopplas till telefonanslutning 

• Analog/digital - PSTN/GSM/IP och 
kombinationer 

• Överföring av information och tal 

• Drygt 200 000 användare - främst 
äldre 

• Stor variation i utnyttjandet/behov 
av larm – vilket behov ska 
tillgodoses? 

 

Användning av trygghetslarm 
(= trygghetstelefon) 

4 



Tre olika typer av problem  

1. Leveranskedjan – processen 

 

2. Ny teknik - Förändring till nya elektroniska 
kommunikationsnät och digitalisering 

 

3. Generella problem som blir tydliga vid användning 
av trygghetslarm 
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Kedjan av aktörer i leveransen 
av trygghetslarm 
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Kommuner Brukare 
Larm- 
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Kommuner 
 

• Många riskmoment då vissa vårdgivare 
(kommuner) inte tar ansvar för hela 
kedjan.  Ökad kontroll behövs för t ex 
abonnemang och installation. 

• Trygghetslarm köps och säljs som en 
produkt och inte en tjänst 

• Upphandlas som tidigare - utnyttjar inte 
de möjligheter som den nya tekniken 
ger 

• Låg betalningsvilja hos kommunerna 

• Behov av ny kompetens för 
upphandling, installation och drift  

• Få kommuner samarbetar 
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Brukare 

 

• Tilldelas ofta kontrollen över 
abonnemang – standard abonnemang 
används 

• Förstår ej alltid att trygghetslarmet är 
beroende/påverkas av abonnemanget 

• Ibland fattas beslut av anhörig 

• Större tilltro till tjänstens kvalitet än 
vad tjänstetillhandahållaren kan 
garantera? 

• Låg betalningsvilja 
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Larmtillverkare 

• Många trygghetslarm är inte färdigutvecklade 
för ip-miljö 

• Problem uppstår då analoga larm ansluts till 
ip-baserade kommunikationsnät/utrustning 

• Utvecklar och kontrollerar sina egna protokoll 
- köpare inlåsta 

• Begränsat tekniskt samarbete mellan 
larmtillverkare, operatörer och larmcentraler 

• Styrda av LOU och kommunens skall-krav vid 
upphandling 

• Prispress 

 



Ny teknik - nya utmaningar 

• Trygghetslarmstjänster behöver moderniseras med digital teknik 

• Inblandade aktörer måste följa med i utvecklingen mot digitala fasta och mobila nät 

• Risk för att säkerheten brister när larm med gammal teknik ansluts till nät med ny 
digital teknik. 

 

• Helhetsansvar behövs för att säkerställa att hela kedjan fungerar 
vid leverans av trygghetslarmstjänsten 
 

• Samverkan behövs mellan olika aktörer i sektorn samt mellan olika 
enheter inom kommunen ( omsorg, it och upphandling) 
 

• Trygghetslarm - den första av en rad framtida digitala 
omsorgstjänster – viktigt att redan nu lägga grunden 



Tack för uppmärksamheten! 

Kartläggning och analys av den svenska marknaden för 
trygghetslarm 

 
Rapport nr PTS-ER-2012-12 finns på  

www.pts.se  
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