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2 årsavtal 3 årsavtal 4 årsavtal 5 årsavtal 

1.300 Sek 1.000 SEK 950 SEK 900 SEK 

Kom i gång med ”Digitalt först” 

Vi inför en effektiv arbetsmetodik ”Digitalt först” som 

möjliggör mer effektivt användande av personalresurser samt 

behovsanpassad digital tillsyn med smart avvikelsedetektering. 

Genomförande 
Tjänsten införs på en till två avdelningar i särskilt boende hos samtliga 

omsorgstagare. Under 4 månader får verksamheten prova att arbeta 

”Digitalt först” med behovsanpassad digital tillsyn och med smart 

avvikelsedetektering.  

 

TRYGGHETSSENSOR 

ROOMMATE  

 

FAKTA OM TJÄNSTEN 

Smart avvikelsedetektering 

✓ Larmar personalen vid 
riskfyllda lägen 
 

Digital tillsyn 

✓ Visuell och auditiv – för 
att kunna bedöma och 
agera på rätt sätt 
 

Ökad integritet 

✓ Avpersonifierad tillsyn 

 

RISKFYLLDA LÄGEN 

Fallprevention 

✓ Minskat antal fall 
✓ Upptäcker hårda och 

mjuka fall, 99% 
tillförlitlighet 

Säng 
 

✓ Lämnat sängen 
✓ På väg ur sängen 
✓ Inaktivitet i sängen 
✓ För lite rörelse i säng 

Fåtölj/Stol/Rum/Dörr 

✓ Lämnat fåtölj/stol 
✓ Rörelse i rum 
✓ In och utgång dörr 

Toalett / Badrum 

✓ Stannar för länge på 
toaletten 

Övriga funktioner 

✓ Röstlarm 
✓ 2-vägs talfunktion 

 

Förväntade projektmål Individ 

 90% av brukarna med behov av tillsyn får behovsanpassad tillsyn.  

 90 % av brukare upplever att deras behov av tillsyn uppfylls samt upplever en känsla av trygghet.  

 Möjliggöra att medarbetarna finns på plats när de som bäst behövs. 

Förväntade projektmål Verksamhet 

 70 % minskning av fysiska tillsynsbesök nattetid.  

 95 % av berörda medarbetare har en tillfredsställande digital kompetens gällande digital tillsyn, för 

att kunna arbeta med de nya arbetssätten och trygghetsskapande teknik. 

 Verksamheterna kan till 100 % erbjuda behovsanpassat stöd och insatser för tillsyn till de personer 

som behöver det, utifrån nya arbetssätt och trygghetsskapande teknik. 

 Pris ”Digitalt först” – 99.000 SEK* 

Inkluderar 20st sensorer på 1 till 2 avdelningar under 4 månader. 

*skulle ni inte vara nöjda utgår endast en kostnad om 33.000 SEK. 

Förutsättningar 

• Tillgång till 1st eluttag (220v) i rummet där sensorn skall monteras. 

• Verksamheten är delaktig under hela projektet. 

• Tillfällig uppsättning av kablage görs. 

• Viser placerar tillfällig mobil kommunikationslösning i varje lägenhet. 

• Vid fortsatt användande av tjänsten efter projekts slut rekommenderas att sensorer ansluts till 

permanenta LAN-uttag samt att en permanent kablagemontering görs. 


