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Projektrapport för innovationsarbete i Höörs kommun
Sammanfattning
Den demografiska utvecklingen visar att andelen, och antalet äldre med omsorgsbehov successivt
ökar (se bild/diagram nedan). Parallellt med detta faktum uppskattas att det i framtiden kommer bli
svårare att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I det gap som uppstår finns en
tilltro till att välfärdsteknologi kan bidra till att frigöra tid för personal till uppgifter som verkligen
kräver mänsklig kontakt. Det handlar inte om att den varma handen ska ersättas av den kalla
tekniken, utan om att modernisera och förbättra vår viktiga hemtjänst. Vi behöver se nya och
innovativa lösningar för att kunna tillmötesgå de utmaningarna vi står inför och vi kommer behöva
rikta våra resurser till de som behöver det mest. En del insatser måste vi försöka lösa till exempel
med ny teknik. Det finns ingen konkurrens mellan teknik och arbetstillfällen. Det är framförallt detta
som är grunden till projektet GPS-larm i Höörs kommun.

GPS-larm är en teknik som är avsedd att gynna individer som önskar ökad trygghet även vid
utomhusaktiviteter. Detta kan leda till ökad självständighet, bibehålla god hälsa, samt trygghet för
både medborgare och deras anhöriga. Vidare kan detta leda till minskade eller uppskjutna
kommunala insatser.
Här presenteras hur projektet gått till under 2019/2020, vilket utfall det gett och rapporten ska vara
en kunskapsbank för framtida beslut inom kommunen. Rapporten ska även kunna syfta till att sprida
våra erfarenheter till andra kommuner som står inför liknande införande.
Rapporten innehåller detaljerad kartläggning av de 15 deltagande medborgare och vilken effekt
larmen haft på både individ och medarbetarnivå. Vi har även sett över hur kommunen praktiskt ska
arbeta med GPS-larm. Det vill säga arbetssätt för larmgrupp och nattpatrull, hur man som
medborgare kan ansöka om GPS-larm samt vem som gör bedömningen och ger beslut på insats.

Bakgrund
Under Höörs kommuns innovationsrace 2016 var en av idéerna att prova larm som fungerade
utomhus. Detta resulterade i att Kristin Persson och Malin Johansson provade en typ av GPS-larm
2016. Detta larm visade sig inte hålla tillräckligt hög standard för oss och vi kunde således inte med
gott samvete använda detta i våra verksamheter. Vi avslutade projektet och väntade istället ut
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Posifons modell som blev klar hösten 2018. Posifon levererar inte bara larm utan även mjukvara
(applikation, programvara) till 6 olika larm. Posifon har under lång tid tillsammans med olika
kommuner, SKR, polisen, IVO, myndigheten för delaktighet samt socialstyrelsen arbetat fram ett
material som stöttar vid utprovningarna, underlättar för larmmottagarna samt kvalitetssäkrar
användandet. Posifon stöttar kommunens arbete med bland annat:
-

Erbjuder olika typer av GPS-larm
Kommunikationsstöd, samtyckesmodell (bilaga)
Modell för individuell anpassning av GPS-larmfunktion utifrån syfte och behov (bilaga)
Modell som förklarar för användaren vad ett GPS-larm är och hur den positionerar (bilaga)
Hög IT-säkerhet som är GDPR-anpassat
Schemaläggning av larmmottagning
Kvalitetssäkrad larmåtgärd
Process för användande av GPS-larm (bilaga)
Rutin för hela GPS-processen (Anpassad version för Höörs kommun kommer 2020)

Vad är ett GPS-larm?
GPS systemet utgår från 31 aktiva satelliter som svävar runt jorden. Dessa ger oss möjlighet att med
en GPS-mottagare bestämma positioner (longitud, latitud och altitud), oavsett väder, dag som natt
och var som helst på jorden.
För att få en exakt positionering krävs direkt kontakt med 4 satelliter. Även med 3 satelliter kan en
noggrann positionering fås om inte signalen studsar i en vägg eller liknande på vägen. Om
larmenheten inte får kontakt med 3 satelliter kan inte en exakt position ges. Därför kan det till
exempel vara svårt att få en position inomhus.
GPS-larmen fungera där det finns tillgång till GSM-nät. GPS-larmet har flera funktioner, så som att
medborgaren själv kan larma, närstående eller omsorgspersonal kan kontakta
larmgruppen/nattpatrullen, och GPS-larmet kan skicka signaler om medborgaren lämnar en förvald
geografisk zon (geofence). De mobila trygghetslarmen kan anpassas utifrån den enskilde
medborgarens behov och önskemål, exempelvis genom att spårning kan ske via GPS-positionering av
den som är rädd att inte hitta hem, och den som har en ökad fallrisk har möjlighet att larma och be
om hjälp om olyckan skulle vara framme utanför bostaden.
Integritet, etik och GDPR
En viktig utgångspunkt för GPS-larm är att medborgaren ska kunna röra sig fritt i så stor utsträckning
som möjligt samtidigt som detta sker tryggt för både användare och anhöriga. Larmen innebär
naturligtvis ett visst integritetsintrång men det måste ställas mot användarens ökade självständighet
och trygghet.
Det är i många fall mer kränkande för en person att omsorgspersonal eller anhöriga begränsar
rörelsefriheten än att dessa vid behov kan se var personen befinner sig via GPS-systemet.
GPS-larm behöver alltså inte ses som en begränsningsåtgärd utan är i stället en frihetsskapare som
ger möjlighet för medborgaren att självständigt vara delaktig i samhället och interagera med sin
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omgivning. Introduktionen av GPS-larm kan ses som en reaktion på den inlåsningseffekt som de
traditionella trygghetslarmen de facto kan föra med sig, om än i varierande utsträckning.
Att inte vara fri att gå ut när man vill och vart man vill kan kännas kränkande och skapa irritation och
olust. Att alltid ha sällskap när man väl kommer ut inskränker också på den personliga friheten.
Olika kommuner tänker olika kring hur de olika larmen och de olika funktionerna kan inverka på
medborgarens integritet. Vi har aktivt valt att låta alla larm-funktioner vara tillgängliga, men att det
görs en individuell, grundlig bedömning och handlingsplan för varje medborgare. Om medborgaren
har en minnessvikt eller demensdiagnos kan biståndshandläggarna ta hjälp av en legitimerad
arbetsterapeut för att göra bedömning och handlingsplan. Biståndshandläggaren gör uppföljning på
beviljad insats. Vi behov kontaktas arbetsterapeut igen för ny bedömning.
Vi har även valt bort möjligheten för anhöriga att kunna göra en eftersökning, av integritetsskäl ska
endast larmgruppen kunna göra sökningar. Medarbetare som har möjlighet att eftersöka är då
begränsat och det finns därför mindre risk för eventuellt felaktiga eftersökningar. Larmgruppen och
nattpatrullen måste samarbeta vid en eventuell eftersökning, på så vis är det alltid någon som känner
medborgaren väl som initierar en sökning. Larmgrupp och nattpatrull ansvarar för larmmottagningen
via en applikation i sina telefoner, larmen går således inte via en extern larmcentral som involverar
fler personer som kan söka efter medborgare.
Om särskilt boende-personal önskar sökning av medborgare ska larmgrupp och eller nattpatrull
endast delge tillräckligt med information för att lugna personal. Till exempel kan information så som
att medborgaren är på väg hem, men inte delge exakt var medborgaren befinner sig.
Sökning av medborgare får inte ske utan uppenbar anledning och ska tydligt stå i handlingsplanen. Vi
arbetar inte med övervakning, larmen ska bygga trygghet för medborgare, anhöriga och personal.
Larmen beviljas via SoL (socialtjänstlagen) och då är alla insatser frivilliga. Det ställer därför höga krav
på att biståndshandläggarna, arbetsterapeuterna och personalen att informera, instruera, stödja,
prova och ompröva beslut om insatsen vid behov.
Risk för ”onödig” övervakning har aldrig vid några utprovningar diskuterats. Medborgarna har aldrig
upplevt sig onödigt övervakade. Larm som inte går att söka förrän medborgaren själv larmar (active)
har valts bort av medborgarna och har inte varit en prioriterad fråga från någon av medborgarna.
Mål och syfte
Syftet med denna rapport är att visa på hur arbetet med GPS-larm har genomförts och fungerat i
Höörs kommun, belysa medborgarnas, anhörigas och medarbetarnas upplevelser. Rapporten kan
utgöra underlag för beslut om GPS-larmet som bistånd och permanent insats i Höörs kommun.
Mål med projektet:
-

Öka eller bibehålla aktivitetsnivå och självständighet för medborgarna
Ökad trygghet för medborgarna och anhöriga
Införa GPS-larm i Höörs kommun som en permanent insats
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Måluppfyllelse.
För de medborgarna som fått möjlighet att prova GPS-larm har vi gjort uppföljningar på, se mer i
resultatet. Utifrån resultatet kan vi konstatera att uppsatta mål är uppnådda och GPS-larmen har haft
den effekt vi önskat för både medborgare och anhöriga.
Utöver att vi nått målen kan vi även konstatera att under året har efterfrågan på GPS-larmen radikalt
ökat. Det är både medborgare själva som kontaktat oss, biståndshandläggare som kunnat se en stor
vinst för vissa medborgare men även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och
hemtjänstpersonal har hört av sig om medborgare som eventuellt skulle varit hjälpta av ett GPS-larm.
Vi har dessutom haft medborgare som valt bort sina traditionella trygghetslarm och känner sig trygga
nog med endast sitt GPS-larm då det från början varit den typen av larm de egentligen varit i behov
av.

Resultat
Hösten 2018 skrivs 1 års kontrakt med Posifon, Höörs kommun erhåller de 5 typerna av larm, totalt
20 stycken. Avtalet förlängs över är 2020 för att följa Posifons forskningsprojekt som Höörs kommun
medverkar i. Forskningsprojektet handlar om att skapa en lärandemiljö i larmhantering. Detta ska
kunna hjälpa oss att lättare kunna ”marknadsföra” och introducera nyanställda i tekniken. Eftersom
vi medverkar i det projektet så kommer vi även få tillgång till det färdiga materialet utan kostnad
under en period. Vi deltar i projektet genom att bidra med erfarenheter vid aktiva larm. Detta
forsknings-projekt delredovisas på Vitalis-mässan i maj år 2020.
Intern utbildning
Larmgruppen och nattpatrullen ansvarar för all larmhantering. Eventuella larm och personsökningar
görs i telefonerna via Posifon Cares app. Margareta Tamas och Kristin Persson håller utbildning för
larmmottagare, både för natt och dagpersonal. Margareta Tamas är kontaktperson och ansvarig för
GPS-larm och all teknisk data.
Vem kan få ett GPS-larm?
Under projekttiden kan medborgare utan kostnad prova GPS-larm. För att kunna få ett GPS-larm har
fokus legat på självständighet, trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet (se målen). Bedömning
har gjorts utifrån ovanstående mål och individanpassats med hjälp av Modell – Individuell anpassning
av GPS-larm (se bilaga). Har medborgaren varit känd av ordinarie arbetsterapeut alternativt
fysioterapeut så har hen fått medverka i bedömning så som till exempel trafiksäkerhet.
Tillsammans med biståndshandläggarna har det förts diskussion om hur larmen kan erbjudas
framöver. Vi har landat i att larmen ska kunna erbjudas precis så som trygghetslarmen gör idag, det
vill säga via bistånd. Om medborgaren är en aktiv senior som ansöker och beviljas GPS-larm så ska
det finnas 3 olika typer av larm att välja på (minifinder, navy eller active). Om medborgaren som
ansöker däremot har en komplex situation med minnessvikt ska handläggarna be om en
arbetsterapeutisk bedömning med förslag om larmtyp samt underlag för den individuella
handlingsplanen.
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Samtycke ges i samband med att medborgaren ansöker om larm hos biståndshandläggaren. Om
medborgaren har en minnessvikt ska denne varje gång få frågan om hen vill bära larmet på sig. Se
mer under rubrik samtycke.
De olika larmen.
Active – Aktivt larm med hög integritet. Går inte att söka utan att användaren larmar. Modernt
utseende, armbandsur.

Minifinder Pico – Aktivt larm med talfunktion och larm-knapp. Hängs runt halsen eller i en
bälteshållare. Går alltid att söka position på.

Navy – Aktivt larm med talfunktion, går också att användas som passivt larm för att passa
medborgare med minnessvikt. Kan positioneras inomhus med hjälp av fyrar. Går alltid att söka.
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GeoSkeeper – Aktivt larm, talfunktion. Större armbandsur med flera uppringningsalternativ samt
larm-knapp. Går alltid att söka position på.

Keruve – Passivt larm. Armbandsur. Larmar när man lämnar ett visst utsatt område. Går alltid att
söka position på.

Smartsole – Passivt larm. Sula som läggs i skon. Larmar när man lämnar ett visst utsatt område. Går
alltid att söka position på.

Medborgarna
Ärende 1, 181128
Provar ut det första GPS-larmet till en medborgare. Aktiv kvinna, 73år, fallrisk på grund av fysisk
funktionsnedsättning. Bor i flerbostadshus. Rör sig mycket ute och sköter alla sina ärende och inköp
självständigt. Får ett GPS-larm för att öka tryggheten vid utomhusaktiviteter. Har trygghetslarm
sedan tidigare. Har permobil för utomhusbruk. Utprovad Minifinder Pico utan geofence.
Uppföljning; Har fått en stroke under projekttiden, ej varit ute på några månader. Önskar dock få
behålla sitt GPS-larm för att kunna uppnå sitt mål att kunna gå ut självständigt igen. Kände sig trygg
med GPS-larmet innan stroken och tyckte det var lätt att hantera och ladda. Medborgaren har skapat
egna rutiner för att komma ihåg att ta larmet på sig när hon går ut. Kvinnan har ingen åsikt gällande
estetiken på larmet, har det runt halsen innanför tröjan.
9

Ärende 2, 181205
Kvinna, 82år, i flerbostadshus som känner sig otrygg när hon ska lämna lägenheten för att till
exempel tvätta i källaren eller köra med permobil utomhus. Har trygghetslarm sedan tidigare.
Ensamboende. Fallrisk. Aktiv kvinna som sköter sig själv, endast ett besök av hemtjänsten på
morgonen. Utprovad Minifinder Pico utan geofence.
Uppföljning; Larmet används alltid när hon går ut ensam. Känner sig mycket trygg att ha larmet med
sig. Vill väldigt gärna behålla larmet framöver. Kvinnan upplever inget negativt med larmet,
lätthanterligt och lätt att ladda. Har sitt larm på laddning vid ytterdörren för att alltid komma ihåg att
ta det på sig när hon går ut. Har inte behövt larma, har dock prov-larmat vilket har fungerat bra och
larmmottagningen var enligt upprättad handlingsplan, det vill säga att personal i larmgruppen som
tagit emot larmen har agerat så som vi kommit överens om. Upplever en ökad trygghet vid
utevistelse jämfört med innan hon fick larmet. Kvinnan har ingen åsikt gällande estetiken på larmet,
har det runt halsen innanför tröjan.
Ärende 3, 190131
Man, 84år, som bor med sin fru som har funktionsnedsättning och således inte kan promenera
utomhus. Mannen vill gärna själv kunna promenera i skogen, men har viss fallrisk och kan ibland ha
svårt att hitta rätt. Hustru orolig när mannen ger sig ut själv i skogen, mannen själv känner också viss
oro när han promenerar själv, men vill vara aktiv så länge det är möjligt. Viss minnessvikt. Har
trygghetslarm sedan tidigare. Utprovad Minifinder Pico utan geofence.
Uppföljning; Mannen använder sitt larm vid alla promenader i skogen. Har ibland gått ut utan larm
precis i närheten av huset, men har då ibland tagit en längre runda än planerat från början. Han har
då upplevt sig mindre trygg. Upplever sig mycket trygg med sitt larm och påpekar själv att han mest
troligt inte hade varit ute och promenerat i så stor utsträckning om han inte haft sitt GPS-larm.
Hustrun upplever också en ökad trygghet med att maken har sitt larm när han går själv i skogen.
Det har vid något tillfälle hänt att medborgaren glömt sitt larm, han ska själv ordna med en
påminnelselapp att sätta på ytterdörren. Larmet upplevs inte störande, funkar bra att ha det runt
halsen, har ingen åsikt om estetiken kring larmet. Mannen önskar väldigt gärna att få behålla sitt
GPS-larm i framtiden.
Negativt är att larmmottagare inte har svarat direkt vid provlarmning. Mannen har inte behövt göra
något skarpt larm. Medborgaren valde att återlämna sitt ordinarie trygghetslarm då han är tillräckligt
trygg med sitt GPS-larm.
Ärende 4, 190302
Man med stor fallrisk. 61år. Hustru arbetar natt och är mycket orolig att maken ska falla när hon inte
är hemma. Mannen är mycket aktiv och trots stor fallrisk sköter många ärende och inköp med hjälp
av permobil. Man med progredierande neurologisk sjukdom. Fallit x flera både i och utanför
bostaden. Har inget trygghetslarm. Utprovad Minifinder Pico utan geofence.
Uppföljning; Mycket nöjd med sitt larm. Använder det när hustrun inte är hemma. Trygghet för de
båda. Har ej haft några skarpa larm. Vill fortsätta använda larmet framöver.
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Ärende 5, 190305
Ensamstående man, 75år, kognitiv svikt. Vandringsbeteende, går ut både dag och natt. Dörr-larm
utlöses ca 506 gånger på en månad. Hemtjänstpersonal åker och eller ringer till medborgaren vid
varje larm. Medborgaren känner sig mycket påpassad och jagad. Ohållbar situation då medborgaren
till och med började gömma sig när han såg hemtjänstens bil. Har trygghetslarm sedan tidigare.
Utprovad Smartsole med geofence.
Uppföljning;
Under en kortare period gav GPS-larmet god effekt. Personalen behövde inte åka till medborgaren
varje gång dörrlarmet gick utan kunde istället regelbundet se hans position och på så vis kunde
medborgaren röra sig fritt i sitt närområde.
Mannen flyttade sedan in på Björken. Ta kontakt med Björken för att se hur mannens
vandringsbeteende förändras, kan vi använda larmen även på särskilt boende? Mannen blivit sämre i
sin demenssjukdom och är inte längre i behov av GPS-larm, personal går ut tillsammans med
medborgaren på promenader regelbundet. Inget fortsatt behov av GPS-larm.
Ärende 6, 190408
Man, 67år, med progredierande neurologisk sjukdom. Kör med permobil utomhus, har även
kolonistuga i Höörs kommun, bor med hustru som alldeles nyligen gått i pension. Använder sig av
rullstol inomhus. Stor fallrisk. Har även fallit utomhus och upplevt att ingen vill komma och hjälpa
honom. Har vid flertalet tillfällen undvikit att ge sig ut när hustrun inte varit hemma, detta för att
hustrun, ur trygghetssynpunkt, ska kunna hålla koll på vart han ska och hur länge han varit borta. Har
trygghetslarm sedan tidigare. Utprovad Minifinder Pico utan geofence.
Uppföljning;
Medborgaren har alltid på sig sitt GPS-larm när han är utomhus. Det bästa med larmet är att han kan
åka till sin koloni och ändå kan larma på hjälp i en akut situation.
Upplevde en stor trygghet av larmet i början, men efter att ha provlarmat (ej skarpt läge) så har
medborgaren blivit osäker och funderat på att inte ta larmet på sig.
Medborgaren upplever sig inte mer aktiv än innan han fick larmet, men däremot fortsatt aktiv med
en större trygghetskänsla än innan han fick sitt larm.
Upplever larmet som lätt att hantera, ladda och använda. Känner sig osäker på om larmet skulle göra
så att han skjuter upp eventuella hemtjänstinsatser.
Upplever att larmet är något för lätt att råka larma på, men vill väldigt gärna behålla larmet
framöver. Hade dock önskat att larmet var vattentätt och även hade kunnat användas vid dusch.
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Uppföljning maka:
Hustru upplever en större trygghet i vardagen, är inte orolig för sin make när han är ute och kör på
egen hand.
En tanke som hustrun tänkt är att när de är ute tillsammans så finns faktiskt möjligheten att larma
någon snabbt om de skulle råka ut för ett överfall. Hustru väl medveten om att larmet inte är till för
det ändamålet, men att det ändå har känts som en bonus, att kunna nå någon som kan larma SOS
och lämna ut GPS-koordinationerna.
Hustru önskar att larmet ska bestå, men vill påpeka att larmmottagarna alltid måste svara på larmen.
Hon tror även att det generellt skulle kunna göra så att medborgare kan skjuta upp
hemtjänstinsatser, men för dem personligen är det mest troligt inte så då hon kommer hjälpa sin
make så länge det går. Upplever även det som ett litet problem att GPS-larmet inte tåler att duschas
med. Hade det gjort det hade man kunnat använda sig endast av det larmet och återlämnat det
traditionella trygghetslarmet. Likaså kan det säkert vara ett problem för en ensamstående
medborgare att alltid hålla larmet laddat (detta har inte varit ett problem för dem). Trygghetslarmen
behöver inte laddas.
Ärende 7, 190515
Man, 84år. Ensamboende i villa centralt i byn. Fallit gånger flera utomhus. Kört moped tidigare, men
nu fått permobil istället. Kör ute regelbundet, kör både i skogen och i byn. Nedsatt balans. Kan inte ta
sig upp självständigt vid fall, behöver alltid assistans. Ofta får han hjälp av förbipasserande personer, i
annat fall har han nu ett GPS-larm där han kan påkalla hjälp.
Har fått en minifinder Pico.
Uppföljning 200129
Tycker om sitt GPS-larm som han känner sig trygg med när han är utomhus. Glömmer ibland att ta
det på sig, men har själv satt en påminnelselapp vid dörren. Har inte behövt göra skarpa larm. Har
fallit men då haft turen att det kommit förbipasserade personer som hjälpt honom upp. Tycker
larmet är enkelt att ladda och använda.
Ärende 8, 190707
Man, 64år, bor på demensboende. Man som promenerar mycket ute, sover ibland hos vänner.
Personalen har ingen riktig koll på var medborgaren befinner sig och om han är okey. Oro hos
personalen ibland då man inte vetat var mannen befinner sig, boendet har känt ett stort ansvar för
medborgaren även om han ska få bibehålla sin frihet att röra sig i samhället. Monterar Minifinder
Pico på rollatorn, informerar mannen om larmet.
Uppföljning boendepersonal;
Upplever du som personal en ökad trygghet när GPS-larm används hos enskilda medborgare?
Ja det gör vi. Personalen nöjda och trygga med att medborgaren rör sig ute. Larmgruppen har vid
något tillfälle fått åka ut till medborgaren för att hämta in larmet som varit urladdat. Ibland har det
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räckt att Larmgruppen kontaktat personalen på boendet så att de kunnat ladda larmet så fort
medborgaren kommit åter.
Hade ni själva önskat att ni kunde haft larmmottagning och sökfunktion eller fungerar det bra med
Larmgruppen som larmmottagare?
Vi upplever att det fungerar bra att vi ringer larmgruppen de dagar då medborgaren inte är hemma
på tider som han förväntas vara hemma på.
Hur upplever ni att det fungerar med hantering och laddning av GPS-larmet?
Det fungerar sådär. Vi har ju bara möjlighet att ladda GPS-larmet när medborgaren är hemma.
Finns det något som är negativt med GPS-larm i er verksamhet?
Nä vi ser bara positivt på att vi har en GPS till medborgaren. På så vis behöver vi inte vara oroliga för
honom.
Hur upplever användaren larmet?
Medborgaren är nöjd. Känner trygghet i att personalen hela tiden vet vart han befinner sig.
Medborgaren är mycket rädd om sitt larm, känner själv trygghet i att det finns.
Ärende 9, 191016
Kvinna 69år. Bor på gård långt ut på landet med make som har en demenssjukdom. Aktiv kvinna som
för 7år sedan fallit av sin häst och fått en hjärnblödning. Halvsides förlamad efter detta. Har två
hästar, kör häst och vagn regelbundet. Sköter hushållet och gården själv, delvis hjälp av make. Kör bil,
sköter inhandling själv. Kvinnan känner sig ofta osäker vid utomhusaktiviteter då hon har fallrisk och
tidigare fallit och har svårt att tillkalla hjälp. Make har svårt att hjälpa till vid fall då han inte vet hur
han ska gå tillväga för att hjälpa. Har nyligen även fått trygghetslarm som endast fungerar inomhus.
Fått en Minifinder Pico utprovat.
Ärende 10, 191101
Kontakt med chefer på Daglig verksamhet och från Vinkelgatan om en medborgare där man funderat
på om GPS-larm hade varit en insats som underlättar vardagen. Efter diskussioner konstaterar vi att
medborgaren inte har tillräckligt lokalsinne och kan inte orientera sig ute på ett säkert sätt.
Medborgaren har kommit för långt i sin demensdiagnos och den samlade bedömningen efter
diskussioner är att GPS-larm inte erbjuds och att man får se över andra lösningar i personalgrupp
samt i bostaden.
Ärende 11, 191127
Kvinna 80år. Inga insatser sedan tidigare från kommunen. Hör av sig till biståndshandläggare för
ansökan om trygghetslarm som kan användas i källaren när hon ska tvätta. Trygghetslarmen fungerar
inte i källaren och kvinnan vill därför inte ha något trygghetslarm. Vid samtal med medborgaren
erbjuds istället GPS-larm vilket hon gärna vill prova.
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Kvinnan får en Active-klocka då minifinder pico är tillfälligt slut. Ska byta ut larmet när de nya
kommer, medborgaren vill hellre ha larmet kring halsen.
Fick minifinder pico utprovad dec -19. Medborgaren mycket nöjd med detta då hon upplever det
enklare att ladda och larma från. Sonen medverkade vid utprovningstillfället och upplever en stor
trygghet i att hans mor på ett enkelt sätt kan påkalla hjälp utanför bostaden.
Ärende 12, 191117
Man boende centralt i Höör. Fallit utomhus, ådragit sig en höftfraktur. Hemkommen och tränat för
total självständighet igen. Önskade larm, men inte för inomhusbruk. Avböjde trygghetslarm.
Biståndshandläggare kontaktade för bedömning om GPS-larm istället. Medborgaren fick Minifinder
Pico utprovad. Medborgaren och hustrun blev mycket glada för GPS-larmet och tyckte det skulle göra
stor skillnad för både henne och maken. Hustru varit mycket orolig för hur det skulle gå när mannen
ville börja gå ut ensam igen på promenader eller ärende igen.
Uppföljning 200129
Mycket nöjd, inte behövt göra något skarpt larm. Använder larmet även inomhus när hustrun inte är
hemma. Kommer alltid ihåg att ta det på sig när han går ut. På grund av GPS-larmet vågar
medborgaren gå ut minst två gånger om dagen på egen hand.
Hustru mycket nöjd, är mycket tryggare nu när hon vet att han alltid kan larma på hjälp. Hustru kan
nu åka på ärende utan att känna sig stressad över att inte veta om sin make är okey.
Paret har inga insatser från kommunen. Vill absolut fortsätta ha sitt GPS-larm.
Ärende 13, 200127
Kvinna 90år. Ensamboende i stuga en bit utanför byn. Kört av vägen och blivit sittandes i sin bil under
en hel natt utan att kunna larma på hjälp. Kvinnan har nu blivit mycket rädd att vistas ute då hon inte
kan påkalla hjälp vid behov.
Får en minifinder Pico utan geofence utprovad.
Ärende 14, 200128
77-årig ensamboende kvinna vars största mål efter sin stroke är att kunna gå ut ensam och handla på
konsum och sköta andra ärende på byn. Har bott utomlands tills för ca 6månader sedan, kom till
Sverige i mycket nedsatt skick då hon tidigare inte tränat eller haft möjlighet att komma ut från sin
lägenhet utan hiss. Stor fallrisk initialt av rehab-perioden. När medborgaren efter träning med
arbetsterapeut och fysioterapeut blivit stark nog att prova gå ut ensam så provades GPS-larm
minifinder Pico ut. Kvinnan går nu ensam ute och känner sig trygg tack vare tidigare träning och nu
med GPS-larmet.
Ärende 15, 200129
83-årig kvinna med minnessvikt. Nyligen inflyttad på Björkens demenscentra. En aktiv kvinna som vill
fortsätta promenera ute och gå och titta i affärer på egen hand. Personalen kan inte alltid erbjuda
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medborgaren ledsagning när hon själv är intresserad att gå ut. Bedöms ha god säkerhetstänk i
trafiken och kan påkalla hjälp med hjälp av larmknapp.
Personalen på Björken får även telefonnumret till kvinnans larm så att de själva kan ringa till henne
vid behov som till exempel att medborgaren varit borta länge och det börjar närma sig måltid. Om en
sökning med positionering behövs så görs detta via larmgruppen. Skarpa larm, det vill säga om
larmknappen tryckts ner så är det även då larmgruppen som agerar och svarar på detta.
Personalen stöttar med att se till att enheten laddas och att medborgaren får larmet på sig när hon
ska gå ut.
Får en minifinder Pico utprovad.

Diskussion
Förändring av behov
Inledningsvis beställdes 20 larm. Under resans gång har fördelningen av dessa larm fått justeras tre
gånger då vi sett större behov av MiniFinder Pico jämfört med de andra larmen. Detta då de upplevs
smidiga att bära kring halsen, bra batteritid, god precision i lokalisationen, talfunktion samt lätta att
ladda.
Till en början hade vi tankar kring att det eventuellt skulle vara medborgare med minnessvikt som var
i störst behov av larmen. Så har inte varit fallet utan det har till största del varit aktiva medborgare
utan minnessvikt, men med fallrisk som vill känna sig trygga när de är utomhus för att kunna
fortsätta våga var aktiva och självständiga. Fallrisk (som leder till otrygghet och passivitet) har varit
den största orsaken till att medborgare har velat prova GPS-larmen.
Under januari 2020 har trycket på GPS-larm radikalt ökat. Medarbetare, anhöriga och medborgare
har tagit kontakt med oss för bedömning om GPS-larm. 10st nya GPS-larm beställs för att tillmötesgå
det ökade behovet.
Under resans gång har vi även fått medial uppmärksamhet som spridit sig. Detta har medfört att vi
fått samtal från äldrevårdssjuksköterskan från vårdcentralen om medborgare som önskar ta del av
den nya tekniken. Även andra kommuner såsom Ängelholm och Falkenberg har tagit kontakt med oss
för studiebesök.
Anhöriga som larmmottagare
Varför vi valde att inte låta anhöriga vara larmmottagare och sköta hela processen själva är för att
det finns så många typer av GPS-larm ute i handeln som är tillgängliga om man vill hantera det själv.
Det ger oss i kommunen en helhetsbild av tekniken och kan ha bättre översyn om tekniken fallerar.
Vi som kommun måste kvalitetssäkra våra insatser och det har vi inte möjlighet till om anhöriga
själva sköter larmmottagningen.
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Problem under projekttiden
Under projekttiden har larmen inte varit biståndsbedömda. Problem uppstod hos de medborgarna
utan SoL-beslut sedan tidigare. Om en medborgare utan SoL-beslut behövt larma så hade inte någon
journal varit öppen att skriva i. Detta har inte kunnat kringgås, det har däremot funnits en anteckning
i HSL-journalen att medborgaren har GPS-larm. Detta är ytterligare en anledning till att GPS-larmen
bör beviljas som en insats via biståndshandläggarna. All information larmgruppen behöver, samt
fotografi finns i Posifon Care-appen tillsammans med handlingsplanen.
Medborgare utan insatser sedan tidigare har ändå fått nyckelgömma installerad så att larmgruppen
eller nattpatrullen kunnat komma till medborgaren vid skarpa larm.
Hämtning av saknad medborgare.
Under projektets gång har vi valt att lägga allt ansvar på larm och – nattpatrull vid en eventuell
hämtning av medborgare. Ingen diskussion om hur vi eventuellt ska lösa logistiken om en
medborgare lämnar kommunen mer än att anhöriga måste kontaktas om detta inträffar. Alla
medborgarna som fått GPS-larm har fått information om att larmet inte kan nyttjas utanför
kommunens gränser. I dagsläget ligger även ansvaret på larm och – nattpatrull om en medborgare
boende på särskilt boende behöver hämtas. Vidare diskussion bör ske framöver med särskilt boendecheferna. Generellt kan man säga att efter egen erfarenhet samt diskussion med andra kommuner så
är det sällan eller aldrig som någon medborgare behöver hämtas ute i samhället.
Diskussioner kring rutin om medborgaren larmar och behöver hjälp i byggnad som vi inte har tillgång
till. Finns inga klara besked att ge kring det, varje situation får lösas utifrån de förutsättningar som
finns. Larmmottagaren får ta ställning till om andra aktörer så som SOS skulle behöva kopplas in i
ärendet.
Vidare får kommunerna emellan även ta ställning till om man kan hjälpas åt över gränserna om en
medborgare larmar från en annan kommun. Idag finns inga riktlinjer och medborgarna har fått
information om att de endast kan få hjälp av oss om de befinner sig inom kommunen. Vi behöver
hålla liv i diskussioner om hur långt vårt ansvar ska sträcka sig.
Samtycke
Om larmet ges som bistånd via biståndshandläggare så ges automatiskt ett samtycke i samband med
ansökan.
Alla medborgare som ska bära ett GPS-larm måste kunna uttrycka sin vilja och ha viss förståelse för
vad larmet kan göra för nytta. Larmet ska kunna sättas på utan tvång. I en del fall förstår kanske
medborgaren inte helt vad larmet och dess funktion fullt ut innebär och kanske glömmer bort
tidigare medgivanden. Medgivandet kan därför bara ses som vägledande och om bäraren på något
sätt signalerar att han eller hon inte vill bära larmet finns inget lagstöd för att använda det. Se nedan
vika samtycken det finns att förhålla sig till.
En viktig faktor i sådana fall är att medborgaren enkelt kan bryta sitt faktiska medgivande genom att
ta av sig larmet i det fall hen känner sig kränkt av det eller obekväm med att ha det på sig. Att fritt
kunna ta på och av sig larmet utgör den tydligaste formen av medgivande att använda larmet.
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Så länge GPS-larmet kan tas av är det rimligt att anhöriga och omsorgspersonal hjälper användaren
att hitta det sätt som passar medborgaren bäst, så att hen störs så lite som möjligt av larmet.
Det skall göras en individuell anpassning av larmfunktioner där medborgaren kan vara med och välja
vilka larmfunktioner som skall användas och på vilket sätt. Det är här viktigt att acceptera
användarens vilja och synpunkter om vad de känner sig bekväma med och inte. Detta dokumenteras
och läggs in i handlingsplanen.
Medborgaren och anhöriga skall i alla lägen kunna begära information om hur larmen är inställda och
begära förändringar. Möjligheten att enkelt kunna förändra larmfunktionernas inställningar är
således central. Det skall kunna göras direkt om medborgaren kräver det eller om behoven
förändras.
Det är därför av stor vikt att medborgare med minnessvikt får insatsen i ett tidigt skede och kan ta
beslut om det är en insats de önskar. Har medborgaren en långt gången minnessvikt ska en tydlig risk
och -konsekvensanalys göras och dokumenteras av arbetsterapeuten. Fördelarna med larmet ska
vara klart övervägande i förhållande till risken med att inte bära larmet.
Personalen kommer vid varje tillfälle då medborgaren ska använda sitt larm behöva samtycke för att
få sätta larmet på medborgaren. Personalen kan då behöva arbeta med olika typer av samtycken;
Uttryckligt samtycke: innebär att medborgaren aktivt antingen skriftligen, muntligen eller genom till
exempel en jakande nick ger sitt samtycke till en viss åtgärd.
Konkluderat samtycke: innebär att medborgaren agerar på ett sätt som underförstått visar att hen
samtycker till exempel genom att underlätta åtgärdens genomförande.
Presumtivt samtycke: innebär att den som ska vidta åtgärden förutsätter att den är förenlig med
medborgarens vilja utan att samtycket har kommit till uttryck. Ett inre samtycke avser situationer då
medborgaren är medveten om vad som planeras och faktiskt samtycker till åtgärden i fråga, men inte
på något sätt låter detta samtycke komma till uttryck. Det går i denna situation endast att anta eller
presumera att den enskilde samtycker. Ett sådant antagande måste bygga på att den berörde har
informerats om den planerade åtgärden och inte gett uttryck för någon motvilja mot att den
genomförs.
Användarna, är det som förväntat?
Som med alla nya arbetssätt så har vi även denna gång märkt både positiva och en del negativa
reaktioner från medarbetare. Ju fler välfärdstekniska produkter som införs, desto lättare upplevs det
att det blir. Samhället har mer och mer accepterat att välfärdsteknik är något som måste införas för
att kunna tillmötesgå framtidens krav. En del medarbetare kräver dock lite mer tid att vänja sig vid ny
teknik. Därför är det också viktigt att informera och utbilda arbetsgrupperna på ett bra sätt. En del
arbetsgrupper har dock varit något negativt inställda till att lägga extra tid på utbildning i nya
tekniken. Här hade man önskat bättre stöd från ledning och chefer. Till exempel så har SmartSole
krävt extrainstruktioner då det krävts att personalen hjälpt medborgaren med laddning av denna.
1år in i projektet kan vi se positiva reaktioner, personalgrupperna ser larmen som en tillgång och är
positiva till den nya teknikens möjligheter och trygghetsskapandet. Alla i larmgrupp och nattpatrull
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tycker att det är en insats som ska bestå framöver. De kan idag se möjligheterna med denna typ av
larm.
Posifon har försett användarna med bra material som används vid utbildning och till nyanställda.
Detta gör att vi som utbildare inte behövt lägga mycket tid på att skapa detta material själva.
Applikation och system
Applikation har under tidens gång utvecklats mycket. Detta har medfört vissa problem och
störningar. Nu när Posifons förarbete blev klart och släppt till alla kommuner så blev systemen
överbelastade och fick därför uppdateras och utvecklas för att tillgodose alla nytillkomna användares
behov. Prestandan i system och applikation har förbättrats kraftigt med regelbundna uppdateringar
under tiden och Posifon har varit tillmötesgående och lyssnat på användarnas behov och problem.
Posifons support upplevs som bra och stöttande i alla frågor.
Process, handläggare/gång
Om GPS-larm blir en permanent insats i Höörs kommun så måste processen vara förberedd. Vi som
arbetar med projektet tycker att larmen ska ges som ett bistånd så som trygghetslarmen gör idag.
För att stötta handläggarnas beslut ska de ta hjälp av en arbetsterapeutisk bedömning om
medborgaren har en minnessvikt eller om handläggaren känner sig osäker i sin bedömning. Vid
minnessvikt kan det behövas en grundligare bedömning och fler anpassningar i larmens inställningar
kan behövas. Detta för att kvalitetssäkra processen för medborgaren och för att rätt GPS-larm provas
ut utifrån behov och syfte. Det finns många aspekter att ta ställning till, inte minst för att värna om
varje medborgares integritet. Är medborgaren en aktiv senior med som till exempel känner otrygghet
eller har fallrisk vid utevistelse kan GPS-larm beviljas utan arbetsterapeutens inblandning. Det ska då
finnas två aktiva larm att välja mellan – Active och minifinder pico.
Under våren 2020 påbörjas intensivare arbete tillsammans med biståndshandläggana för att de
förhoppningsvis ska vara redo att vara självständiga till hösten 2020 då vi siktar på att insatsen ska bli
permanent och att projektet avslutas med implementering i verksamheten. Uppstarten av
samarbetet med biståndshandläggarna har blivit fördröjt på grund av personalbrist. Vi har även velat
avvakta för att invänta nyanställda.
Val av funktioner
I Socialstyrelsens publikation (2018/2018-11-3) kan man läsa om andra kommuner som infört GPSlarm. Många av kommunerna har valt att inte använda sig av GPS-larmens alla funktioner. Då vi i
Höörs kommun valt att kunna använda larmens alla funktioner så kan vi därför också individanpassa
larmen i hög grad till varje medborgares behov. Till exempel har några kommuner valt att endast
erbjuda GPS-larm till de medborgarna som kan larma och ladda sitt larm självständigt. Då vi inte valt
bort någon funktion eller att medborgarna ska uppfylla vissa hanterings-kriterier för att kunna få ett
larm så innebär detta givetvis en del merarbete för larm och hemtjänstgrupperna i vissa fall. De har
ibland fått hjälpa till med att ladda något larm. Tydliga instruktioner har satts ut hos medborgarna
samt att mail med instruktioner gått ut till berörda medarbetare.
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Särskilt boende
Två larm har använts på medborgare på särskilt boende. Under projekttidens första fas har alla larm
hanterats av larm och – nattpatrull. Detta för att det inte funnits tid till att utbilda särskiltboendepersonal under projekttiden vilket var vår ursprungliga plan. Vi har också varit beroende av personal
med tillgång till bil för att eventuellt köra ut vid eftersökningar eller vid larm om lågt batteri på GPSlarm. Tanken var från början att särskilt boende-personal själva skulle kunna hantera applikation och
larm i sina telefoner. Boendet har själva fått ansvara för att larmet appliceras på medborgaren samt
ser till så att larmet blir laddat. Vid en eventuell sökning av position på medborgaren ska detta
initieras av särskilt boende-personal och deras chef och vara kopplat till aktuell handlingsplan. Detta
gäller om medborgaren inte själv kan larma.
1år in i projekttiden;
Som det ser ut i dagsläget är det orimligt att utbilda särskilt boende-personal i hantering av
larmmottagning av GPS-larm. Detta då det inte upplevs som att boendena har stort behov av GPSlarm. Att utbilda all personal i larmmottagning kommer vara omotiverad tid då kunskapen mest
troligt inte är färsk den dagen just den personalen ska hantera larmmottagningen. Boendepersonalen
har dessutom ingen tillgång till bil vilket eventuellt kan krävas vid ett eftersök. Denna bedömning kan
komma att ändras framöver om behovet skulle öka. Nya diskussioner får då ske med berörda chefer
och ledning. Efter diskussion med flera särskiltboende-chefer så är vi gemensamma kring beslut att
inte låta utbilda personal på särskiltboende. De upplever inte att det är rimligt att de själva ska
hantera larmmottagningen själva då de mest troligt inte kommer ha GPS-larm mer än i speciella fall
samt att de inte har resurser och möjligheter att köra ut i samhället och göra eftersök av
medborgare.
Vidare diskussioner får ske angående hur vi ska gå tillväga när någon på särskilt-boende önskar GPSlarm då biståndshandläggarna inte beviljar särskilda insatser den dagen medborgaren beviljats
särskilt-boende.
Nyttoeffekter
IVO beskriver att välfärdsteknik med tekniska lösningar ger kommunerna nya möjligheter att för
bättra äldreomsorgen, tekniken ska stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och
självständighet. Detta är mål som vi kunnat uppnå hos alla de medborgarna som fått ett GPS-larm i
Höörs kommun.
Nyttoeffekter för medborgarna
Ökad trygghet, ökad aktivitetsnivå, minskad stress, minskad övervakning och ökad självständighet.
Ökad trygghet för anhöriga.
Nyttoeffekter för medarbetarna
Mindre utkörningar, men inte minskat på kvalitén på kommunens insatser. Larmgruppen är positiva
till ny teknik som förbättrar kvalitén på deras arbete, arbetsmetoder och insatser. Positivt att få
arbeta med ny teknik och utveckla sin verksamhet. Stort engagemang i arbetsgruppen. Positiva då
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det även underlättar i det dagliga arbetet då de kan se var medborgaren befinner sig utan att fysiskt
behöva lägga tid på att leta i blindo.
Ekonomi
Vi har inte direkt kunnat göra någon ekonomisk beräkning på eventuella besparingar. Detta för att
det inte är möjligt att avgöra om medborgarna annars hade använt sig av andra insatser såsom
hemtjänst, ledsagning eller inflyttning på särskilt boende. Trots att medborgarna själva upplever sig
mer aktiva kan vi inte göra mätning på hur detta påverkar kommunens ekonomi. Posifon har
däremot gjort en egen beräkning som kan ses nedan. Siffrorna är inte exakta för Höörs kommun.
Nedanför Posifons beräkning har vi däremot gjort en egen beräkning på enstaka insatsen ledsagning i
Höörs kommun.

Höörs kommun. Beräkning på ledsagning.
En medborgare kan beviljas 5h ledsagning till sociala aktiviteter i månaden. Då kan medborgaren
med hjälp av personal komma till affären, vårdinrättning eller andra ärende.
1h hemtjänst = 425: 5h ledsagning/månad = 2125: GPS-larm = ca 200kr/månad
Summering; Om en ledsagning kan utifrån trygghet, självständighet och säkerhet ersättas med ett
GPS-larm så kan Höörs kommun minska sina kostnader med ca 1925: -/månad och medborgare.
Anledning till ledsagning varierar, därför kan man inte säga att all ledsagning kan ersättas med GPSlarm. Däremot kan det bli en ny aspekt och möjligheter i biståndshandläggarnas bedömning.
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Beräkning specifikt för Höörs kommun, diagram på skillnaden av kostnad på att en medborgare har
GPS alternativ får beviljat insatsen ledsagning;

Dubbla larm
De flesta av de medborgare som fått ett GPS-larm utprovat har valt att fortsätta ha kvar sitt
traditionella trygghetslarm. Detta för att det inte behöver laddas regelbundet samt för att GPSlarmen inte är lämpliga att duscha med. Dessutom kan en exakt positionering inte alltid ges om
medborgaren befinner sig inomhus med sitt larm. Om medborgaren larmar inomhus och inte kan
tala med den som ringer upp samt att ingen exakt position kan ges så åker larmgruppen alltid till
medborgarens hemadress i första hand.
GPS-larmen bör ses som ett komplement till de traditionella trygghetslarmen.
Effekter på kommunens arbetssätt och organisation
Larmgrupp och - nattpatrull har fått nytt system att arbeta i samt fått en ny applikation i sina
mobiler. Larm från traditionella trygghetslarm går till larmcentral, skillnaden med GPS-larmen är att
grupperna själva ansvarar för inkomna larm via sina telefoner.
Under projekttiden tar larm och - nattpatrull även emot larm från personer på särskilt boende. De
servar särskilt boende-personalen med sökning och eventuellt hämtning av medborgare som
försvunnit.
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Globala mål och lagar
Trygghet nämns i 5 kap. 4 § SoL. Där framgår att socialnämnden ska verka för att äldre människor får
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Med GPS-larm kan vi möjliggöra
detta i större utsträckning för vissa medborgare.
I innovationsarbetet som pågår i Höörs kommun arbetar vi aktivt mot kommunfullmäktigemålen
samt mot de globala målen.

Att besluta i nämnden
Ska vi erbjuda GPS-larm som en permanent, biståndsbedömd och beviljad insats i Höörs kommun
enligt socialtjänstlagen?
Vilken avgift ska belasta medborgaren?
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Relevanta länkar:
http://www.teknikforaldre.se/
https://skr.se/
http://www.mfd.se/
Västerås beslut om GPS-införande, tjänstebeslut:
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