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Målgrupp

• Äldre personer som har omfattande nedsättningar i sitt 

funktionstillstånd till följd av åldrande, skada, sjukdom 

eller annat vilket ger betydande svårigheter i personens 

livsföring och hälsa

• Enskilda som bedöms ha potential att under tiden för 

trygghetsteamets insatser kunna förbättra funktions- och 

aktivitetsförmåga och därigenom bli mer självständig och 

få en förbättrad livskvalité i den ordinarie bostaden

• Personer som känner sig otrygga i att klara sin dagliga 

livsföring i hemmet 



Målsättning

• Den enskilde ska uppleva trygghetskänsla vid insats av 

Trygghetsteamet

• Öka möjligheten till kvarboende i den ordinarie bostaden 

genom sammanhållen vård och omsorg 

• Sammanhållen vård och omsorg efter hemgång från 

slutenvård och från korttidsvård



Kompetenser i Trygghetsteamet

Legitimerad personal med kompetens och erfarenhet av 

arbete i ordinärt boende

• Sjuksköterska

• Arbetsterapeuter                                                     

• Sjukgymnaster/fysioterapeuter 

Omvårdnadspersonal - inriktning rehabiliterande arbetssätt 

• Undersköterskor                           

Tillgång till 

• Kurator



Insats från Trygghetsteamet 

• Trygghetsteamet ger stöd i samarbete med hemtjänst 

och hemsjukvård

• Handleder hemtjänstpersonal

• Bra förutsättningar att kunna klara sig så självständigt 

som möjliglighet hemmet

• Hjälp dagtid utifrån behov

• Måste vara eller bli ansluten till hemtjänst personlig 

omvårdnad 

– Kvällar, nätter och helger  hjälp och stöd från ordinarie 

hemtjänst och hemsjukvård

• Biståndsbeslut insatsen pågår som längst i fyra veckor



Trygghetsteam i hemmet 

• Om man har nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga kan 

man få hjälp av ett Trygghetsteamet i hemmet

• Det är en insats som syftar till att förbättra livskvalitet och 

självständighet

• Det ger också förutsättningar att bo kvar i sin bostad på 

ett tryggt sätt

• Ansökan sker till Äldrelotsen



Vistelse på sjukhus

• När läkaren på sjukhuset bedömer att man inte längre är 

i behov av sjukhusvård erbjuds man en samordnad vård-

och omsorgsplanering

• Vid den planeringen kan man även göra en ansökan om 

Trygghetsteam i hemmet

• Det är en biståndshandläggare som utreder behovet



Vistelse på korttidsboende

• När man varit en tid på korttidsboendet så görs en 

uppföljning av en biståndshandläggare

• Under uppföljningen diskuterar man eventuella behov av 

fortsatta insatser i hemmet

• Under uppföljningen kan man göra en ansökan om 

Trygghetsteam i hemmet

• Även här är det biståndshandläggare som utreder 

behovet



Vad görs hos den enskilde? 

• Rehabilitering

• Funktionsträning

• Aktivitetsträning/ADL

• Bostadsanpassning 

• Förskrivning  av hjälpmedel 

• Akuta/förstärkta insatser av undersköterskor 

tillsammans med ordinarie hemtjänst

• Hemsjukvård tillsammans med dsk/ssk i hemsjukvård

• Samverkan med vårdcentraler



Samarbetspartners - samordning 

• Hemtjänst 

– Leanlink och privata utförare 

• Socialkontoret/Vårdplaneringsteamet 

• Regionen  

– Vårdcentraler 

– US

• Leanlink Hälso o sjukvårdsorganisation

– Kommunrehab/ Hemrehab 

– Kommunsjukvård

– Distriktsarbetsterapeuter 

– Hemsjukvården

• Rehab privata utförare 



Start av Trygghetsteam 

• 31 oktober 2016

– Första veckan 1 ärende slutet på veckan 



Totalt Antal under år 2017 tom okt

2017-01-

01-

2017-10-

31

Från 

Korttids

Från 

ordinärt  

Från US Totalt

26 pers 20 pers 57 pers 103 pers



Pågående 

• Pågående samtidigt 

– ca 10 - 17 patienter 

• Nystartsärende per vecka

– Mellan 1-6 patienter 



Typ av ärenden 

• Frakturer 

• Allmänt försämrat hälsotillstånd ex.

– Svår lunginflammation

– Ohållbar hemsituation 

• Stroke 

• Amputationer 



Utvärdering

• Maj och Oktober pågående ärenden

– Metoder /mätinstrument 

– Förbättring rehabiliterande 

– IBIC- Trygghetskänsla 

– Förlängningar biståndsbeslut

• Intervju 5 patienter 

• Enkäter biståndshandläggare

• Fokusgrupp - TT



Utvärdering 

• Klart jan 2018

Mätmetoder 

• Förbättring rehabiliterande 

• Förstärkning /uppnått  Trygghetskänslan



Utvärdering intervjuer vår
Inför start av 

Trygghetsteam

Hemgång Personalens insatser Trygghet

Initialt viss oro Många nya ansikten Positivt Mycket bra 

Positivt att komma hem Hjälpmedel kom hem Träning ger effekt Bra o träna hemma 

byte av personal i 

Teamet inte bra 

Info planering varit bra Bra Teamet hjälp HT att 

jobba med träning

Efterfrågar faktablad 

om HT och TT vem gör 

vad org och olika 

instanser

Nervöst i början Ibland två personal 

ibland 4-ok

Bra att kunna träna 

hemma

Bra , bättre fysiskt 

och psykistkt

Osäkert sedan tryggt Mycket Bra bemötande 

Info stämde Tränar nu själv 

dagligen



Utvärdering fokusgrupp

• Genomgående positivt 

• Roligt jobba i team 

• Bemötande 

• Lyhörd

• Visa respekt 

• Lite oroligt i början

• Positiva kommentarer 

• Ibland orimliga krav 

• Utvecklingsarbete 



Utvärdering enkät

• Tillräcklig information om att fatta beslut nu

• Osäkert i början 

• Svårigheter att bedöma rehabinsatser 

• Lyhördhet med teamet 

• Bra överrapporteringar 

• Bestämma uppföljningar tidigare 

• Bra att kunna samråd

• Utvecklingsarbete



Ansökan 

Om du har frågor om insatsen och ansökan kan du vända 

dig till socialförvaltningens Äldrelotsen

• Äldrelots: 013-20 64 01

Trygghetsteamet kan också svara på frågor

• Trygghetsteamet: 013-26 39 70


