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I denna rapport redovisas en uppföljning som FoU-centrum för vård, omsorg och socialt
arbete genomfört av införande av eTillsyn i form av nattkameror hos brukare i Ödeshögs
kommun. Ödeshögs kommun startade i november 2015 ett pilotprojekt och testade eTillsyn
med hjälp av nattkameror hos några brukare. Pilotprojektet övergick under hösten 2016 till
att eTillsyn infördes i ordinarie verksamhet.

Uppföljningens syfte och design
Uppföljningens syfte är att ge kunskaper om eTillsyn utifrån tre perspektiv:

Brukare och anhöriga
•
•
•
•

Brukares och anhörigas uppfattningar om tekniken
Varför man väljer eTillsyn
Trygghet
Information

Medarbetare
•
•
•
•
•

Medarbetarens upplevelser av eTillsyn
Medarbetarnas uppfattning om tekniken
Hur man kan uppnå trygghet för brukaren med eTillsyn
Kommunikation med brukaren
Behöv av stöd

Organisering, ekonomi och arbetssätt
•
•
•
•

Verksamhetsutvecklare, biståndshandläggares och planerares uppfattningar om eTillsyn
Organisering och ledning av verksamheten
Konsekvenser för övrig verksamhet
Ekonomiska konsekvenser

Rapporten baseras på intervjuer med verksamhetsutvecklare, biståndshandläggare, planerare,
nattpersonal samt brukare och anhöriga. Intervjuerna har genomförts i form av intervjuer med
fokusgrupper vid två tillfällen, september 2016 och april 2018.

Erfarenheter av införandet av eTillsyn

Verksamhetsutvecklare, planerare, biståndshandläggare samt nattpersonals
uppfattningar

Bakgrund
Verksamhetsutvecklaren, biståndshandläggaren samt planerarna utgjorde projektgruppen.
Verksamhetsutvecklaren arbetar också som IT-strateg med frågor om e-hälsa och
digitalisering. Biståndshandläggaren är utvecklings-, vård- och omsorgsstrateg. De har tät
kontakt med nämndsekreterare, chefer, samordnare och MAS. Verksamhetsutvecklaren
berättar att man fick inspiration till pilotprojektet med eTillsyn på en mässa. Chefen var
intresserad och politiken visade stort intresse. Två brukare valdes ut att testa tekniken. Efter
att ha fått tillstånd gjordes den första installationen och i november 2015 startade piloten.
Medarbetarna i hemtjänstens nattpatrull fick information om eTillsyn.

Under större delen av perioden har två ordinarie medarbetare har arbetat i nattpatrullen. Varje
nattpass har bemannats av en av dessa två. Efter en omorganisation är det nu en handfull
medarbetare som ingår i nattpatrullen och man arbetar nu två personer varje natt. En
medarbetare åker ut och gör tillsyn och en är inne och gör tillsyn hos cirka 15-17 brukare. Det
har blivit stabilare och är schemalagt.
Kameran ser ut som en liten boll på en låda. Nattpersonalen kan logga in med användarnamn
och lösenord på en iPad och få upp bilder. Brukarna kommer upp på en lista, man trycker på
namnet och bilden kommer upp. Kameran är placerad i sovrummet och tillsynen sker enbart
på natten vid fasta tider, t ex kl. 01:00, 04:00 o.s.v. Varje tillsyn pågår 1 minut. Systemet är
flexibelt och det går att lägga in flera tillsynstider.
Under perioden 16.10.01-18.08.31 (23 månader) är det 14 brukare som har eller har haft
trygghetskamera. Antalet digitala tillsyner under denna period uppgår till 5733 stycken och
antalet medarbetare som någon gång utfört digitala tillsynsbesök uppgår till 20 stycken. Totalt
har man cirka 140 brukare i hemtjänsten, inklusive de som har trygghetslarm och 20-25
personal. Brukare med digital tillsyn kan bo både i ordinärt boende och i servicehus.
Antalet brukare med trygghetskamera har varierat över tid. Några har haft trygghetskamera
då de kommit hem från sjukhuset men inte längre när dom blivit friskare. Av de brukare i
ordinärt boende som har nattilllsyn har andelen med trygghetskamera legat över 50 % i snitt.
Några brukare har hjälp på natten, t.ex. med toalettbesök och då behövs inte trygghetskamera.
Anhöriga hemma hjälper också till. Man kan ha hjälp på kvällen fram till kl. 20 och då klarar
man sig till morgonen.

Introduktion och information
Intervjupersonerna berättar att det är viktigt att ge information till brukare och anhöriga vid
planering och hembesök. Vid introduktionen av projektet var det verksamhetsutvecklaren,
biståndshandläggaren, ansvarig chef och planerarna som medverkade.
Det är biståndsbedömaren som gör första vårdplaneringen med brukare och anhöriga och
organiserar allt vid uppstart. Planeraren lägger upp insatsen och scheman. Det är också
planeraren som sätter larm, lås och kameror. Nattpersonalen jobbar inte med information till
brukare och anhöriga, men det händer att de får frågor från brukare och anhöriga.
Vid vårdplaneringar ger man information om möjligheten till nattillsyn med kamera. Det är
naturligt att erbjuda det då de flesta inte vill ha besök på natten. Man framhåller att man inte
säger ”övervakning” utan ”trygghetskamera”. Brukaren behöver inte bli väckt och tillsyn kan
ske på bestämda tider. Biståndshandläggaren informerar om att man har en folder om detta. I
informationen framgår hur det går till, t.ex. att foton inte sparas, och vad som händer om
brukaren inte syns i bild vid tillsyn. Och när brukaren bestämt sig så ger denne sitt samtycke.
Det är viktigt att ge information till anhöriga om att detta inte ersätter tillsyn i form av besök
utan att det är utveckling av kvaliteten i tillsynen. Anhöriga är med vid beslutet och vid

installationen. Vi kan då visa bilder i surfplattan så att brukare och anhöriga får se hur
kontrollen går till och vad personalen ser.
Om en brukare ska skrivas ut från sjukhuset kan man och diskutera brukarens behov i hemmet
om hjälpmedel, matlåda, tillsyn och kamera. Annars kan det vara så att man har hjälp hemma
men blir sämre och frågan om man ska flytta kommer upp. Alternativet kan då vara tillsyn
med kamera. I diskussionen med nya brukare refererar man till tidigare brukare som är nöjda.

Teknik och trygghet
Vid intervjutillfället 2016 berättar verksamhetsutvecklare och biståndshandläggaren att det
har varit vissa problem att koppla upp på grund av dålig täckning. Om det inte fungerar så
finns dock reservrutiner så man vet om man ska åka ut eller inte eller ringa personal.
Planerarna beskrev att det inte fungerat till 100 % men kanske 90-95 % men att tryggheten
ändå är 100 % eftersom man åker ut om tekniken inte fungerar.
Vid intervjutillfället 2018 berättar man att det rullar på och är det nu en naturlig del i
verksamheten. Man har blivit säkrare i hanteringen och det är stabilare. Tidigare var det
ganska stora problem med täckning i avlägsna delar av kommunen. Under hösten 2018
kommer leverantören av tjänsten att uppgradera lösningen och gå över till en stabilare
plattform. Nu fungerar tillsynen på ett antal specificerade surfplattor men det ska även fungera
på dator och telefon. Det är överlag nu mindre problem med tekniken.
Intervjupersonerna anger flera positiva aspekter på införandet av eTillsyn. Brukaren kan t.ex.
bli mer självständig och få tätare tillsyn. Det går åt mindre tid att åka runt då medarbetaren nu
kan göra tillsyn via skärmen. Brukaren saknar inte besöket men man får samma eller ökad
trygghet. Anhöriga blir också tryggare. Man kan också slippa korttidsboende. Man kommer
hem snabbare från sjukhuset och man behöver inte vara rädd. Man kan nu visa av erfarenhet
att det fungerar.
Planerarna berättar att i några fall där det varit en hel del krångel har man fått göra många
besök. Då upplevs det inte som tryggt, man har inte fått sova ostört och därför tackat nej till
eTillsyn. Vissa vill ha kontakt med personal. Att använda kamera bygger på att brukaren inte
vill ha personalkontakt. När det fungerar är det jättebra. Man poängterar att problemen är
undantag.
Nattpersonalen beskriver arbetet med tillsynen som att man tittar och ser om brukaren ligger
i sängen. Om vederbörande inte gör det gör man en tillsyn igen efter 15 minuter och sen efter
ytterligare 15 minuter. Initialt kunde det vara strul med tekniken några gånger per vecka.
Bilden kom inte upp och man fick logga ut, stänga av och göra omstart. När det är strul och
inte kopplar upp får man gå runt med plattan och kolla var det fungerar. Men det kan variera
var det fungerar eller inte och t.ex. om det blåser eller snöar. När tekniken inte fungerar kan
det bli stressigt att lägga in ex extra resa tillsammans med de andra besök som ska göras. Och
kommer det ett larm går det före. Men vanligtvis fungerar det bra. Man jämför med annan
teknik, t.ex. när det var nytt att kunna öppna dörrar med hjälp av mobiltelefonen och att det

var fler tekniska problem då. Problemen kring eTillsyn upplevs vara en bagatell jämfört med
detta.
Situationen vid intervjutillfället 2018 beskrivs av nattpersonalen som bättre. Det har fungerat
bra. Det är inte ofta det är några missar. När nya medarbetare börjat har systemet uppfattas
vara mycket smidigt och lätt att lära ut. De brukare som har nattillsyn tycker att det är bra.
Några har ändrat sig, eftersom man störts av kameran och vaknat på natten. Några brukare vill
inte att personalen kommer när tekniken strular utan att det räcker att de kan använda sitt larm
om de behöver hjälp. Men sammantaget bedömer man att tryggheten för brukaren är god.

Resultat av att införa eTillsyn
På frågan om vilka skillnader som införande av eTillsyn inneburit överlag för verksamheten
så svarar verksamhetsutvecklare och biståndshandläggare att de uppfattar att det har blivit en
kvalitetshöjning och bättre tjänster. Brukarna blir inte störda, man får trygghet utan att bli
väckt. Det innebär också besparingar, speciellt i tid gentemot de brukare som bor långt borta.
En brukare bor t.ex. 18 kilometer bort, och reser man så blir det 3,6 mil för en tillsyn. Man
sparar nu en 1 timma per natt. Nu kan brukare i högre utsträckning bo kvar hemma och
behöver inte särskilt boende. Personalen kan komma ut snabbare till andra brukare och åka på
fler larm. En annan skillnad är att det är bra för miljön med färre resor. Det kan också innebära
en ökad säkerhet för personalen vid dåligt väder på vintern då man slipper resa.
Verksamhetsutvecklaren säger att man försökt beräkna vad man sparat under 8 månader men
att det är svårt att få fram ekonomin. Man har dragit ned på bränslekostnaderna och åker
mindre. Biståndsbedömaren påpekar att man inte kunnat dra ned personal då det är bara finns
en tjänst. Nattpersonalen uttrycker samma uppfattning och att den tid som sparas beror på
avståndet till brukarens bostad. Sammantaget har det blivit mer och tätare tillsyn med kamera.

Utveckling och framtid
På frågan om hur man uppfattar möjligheterna för utveckling i framtiden så svarar
verksamhetsutvecklaren att eTillsyn nog kan öka mognaden för välfärdsteknologi och digitala
tjänster hos brukare.
Den tekniska utvecklingen kan innebära välfärdsbredband, d.v.s. att man där det finns
fiberanslutning i fastigheten kan använda detta för att koppla in t.ex. trygghetskamera och
annan välfärdsteknik för att få en snabbare och säkrare uppkoppling. Under hösten 2018 införs
möjligheten att göra tillsyn via dator. På sikt ska det troligtvis vara en ”tvåfaktorinloggning”,
d.v.s. utökad säkerhet med t.ex., e-tjänstekort, mobilt bankID eller sms-inloggning. Det
planeras för pilottest med kamera på dagtid med både tal och bild. Då kan personalen även se
till så att brukaren tar medicin och vederbörande måste då svara aktivt.
Man tänker också att kunna tillämpa tekniken i andra verksamheter och för andra
brukargrupper. För hemtjänsten kan det röra sig om kanske 30 av 130 brukare, för särskilt
boende kanske 70 stycken. Man skulle t.ex. kunna koppla trygghetskamera till golvlarm och
kunna göra tillsyn via kamera istället för ett besök. Även inom socialpsykologin kan kamera
användas istället för besök och potentiellt finns det då ytterligare cirka 10 brukare.

Biståndsbedömaren lägger till att det kanske också kanske kan fungera för brukare med
demenssjukdomar.
Verksamhetsutvecklaren beskriver att många leverantörer är intresserade och man har god
kontakt med leverantören. Detta beskrivs som ett levande projekt och man har också
samarbete med universitetet och det ingår i ett examensarbete på kognitionsvetenskapliga
programmet hur man kan utveckla och koppla till olika larm.
Även planerarna beskriver att man borde kunna utöka till andra brukargrupper, t.ex. hemtjänst
dagtid och för brukare med demenssjukdomar. Tekniken skulle t.ex. kunna kopplas ihop med
GPS så att man märker om brukaren lämnar hemmet.
På frågan om möjlig utveckling i framtiden så återkommer nattpersonalen till frågan om
teknikens pålitlighet vad gäller täckning, uppkoppling, bild och program. Vad gäller tekniken
poängterar man att det vore bra med en mindre kamera som inte blinkar. Det vore också bra
med en kamera som man kan titta runt i hela rummet med samt om kameran kunde placeras i
taket för bättre överblick och så att den inte behöver vara placerad på en möbel eller hylla.

Erfarenheter av införandet av eTillsyn – brukares och anhörigas
uppfattningar
Två brukare har intervjuats vid båda intervjutillfällena år 2016 och 2018. Poängteras bör att
det är dessa båda brukare som även ingått i pilotprojektet. Med vid intervjuerna var också
några anhöriga. Samtliga dessa intervjupersoner var genomgående mycket positiva till
nattillsyn med kamera. Båda brukarna bor på servicehuset Solgården i Ödeshög.
En av intervjupersonerna beskriver sig som ”försökskanin” och det har varit positivt. Tidigare
hade brukaren nattillsyn och personalen tittade in någon gång, vilket visserligen inte
uppfattades som speciellt störande. Men brukaren ville prova något nytt och det har känts
tryggt.
Den andra intervjupersonen berättar att biståndsbedömaren själv gav informationen om
möjligheten att få nattillsyn med kamera. Vid installationen visades mojängen (iPad) och hur
det fungerade och att personalen kan bära den med sig. Man fick också vara med och
bestämma vid vilka klockslag tillsynen skulle göras. Brukare och anhöriga medverkade vid
installationen. Kameran står på en möbel och blinkar rött, klickar och har ibland ett blått sken,
men det uppfattas inte störande.
Intervjupersonerna beskriver vid den första intervjun att det varit visa problem med tekniken
men utstrålar ändå trygghet med situationen. Det har krånglat en gång men då kom
nattpersonalen. Detta var i början vid installationen sen har det fungerat. Man upplever sig
inte bli störd av kameran och glömmer av den.
En av intervjupersonerna reflekterar och jämför med hur det är om det är många personal som
har tillträde till bostaden. Det har tidigare varit inbrott och det är mycket viktigt att veta vilka
som kan komma in - då är det en fördel med kameran och nattpersonalen känner man väl.

Uppfattningen bland brukare kan dock variera vilket kommer till uttryck när en av
intervjupersonerna refererar till samtal man haft då andra kan säga:
”Att ni vill?”, samt ”Hur kan du gå med på att bli observerad? Det är ok med ett
ansikte men ej en kamera!”. Intervjupersonen själv uttrycker dock en annan
uppfattning: ”Man ska inte säga nej – jag vill pröva!”
En anhörig uttrycker dock:
”Det är kluvet – ju mer kameror desto mindre personlig kontakt. Man har behov av
att träffa människor. Kamera… i viss mån, men att ej ta bort personlig kontakt helt.
Men för tryggheten, då är det ett plus med kamera. Det kan ju vara så att man
eventuellt inte kan larma.”
På frågan om man upplever sig trygg med nattkameran så är intervjupersonerna tydliga:
”Vi känner oss trygga med detta! Dom kommer ändå om det behövs. Jag valde själv
att flytta hit. Jag bodde ensam förut i villa.”
Den andra intervjupersonen uttrycker sig på följande sätt:
”Jag med. Har en syster som bodde här och jag såg att det var bra. Jag bestämde
mig och ringde och ställde mig i kö. En vecka senare kunde jag flytta in.”
På frågan om hur intervjupersonerna uppfatta möjligheterna i framtiden svarar man att
tekniken inte är dyr och att man borde gå ut och erbjuda detta till alla brukare och inte fråga
enskilt. Det viktigt är att man får säga sin mening. Även intervjupersonerna påpekar att detta
kan vara bra även för dom som har hjälp från hemtjänsten och för brukare som bor ute på
landsbygden.
Den sista frågan i intervjun gällde om man hade något att tillägga och i svaren från
intervjupersonerna kommer den mycket positiva uppfattningen om omsorgen tydligt till
uttryck:
”Jag tycker åldringsvården är BRA!”
Samt:
”Jag är så belåten. Det är fin sammanhållning. Bra biståndshandläggare. Dom
ställer upp! Det är rätt person på rätt plats. När dom går i pension – hur ska dom få
tag på ersättare då?”

Sammanfattande slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående presenteras i detta avslutande avsnitt några sammanfattande
slutsatser.

Brukare och anhöriga
•
•

•

•

Brukares och anhöriga uppfattar tekniken positivt och inte som ett hot eller som
övervakning. Kameran uppfattas inte störa på något sätt.
Man valde eTillsyn eftersom man var nyfiken på att pröva något nytt och i viss mån
för att slippa att många olika och okända människor fick tillträde till bostaden. Man
uppger dock att andra brukare uttrycker helt motsatt uppfattning och inte kan tänka
sig nattkamera.
Brukare och anhöriga uttrycker en hög grad av tillit till omsorgen överlag och all
personal de träffat, från ledning till nattpersonal, vilket leder till trygghet. Brukare
och anhöriga uppfattar att tekniken bör gå att använda även för andra brukargrupper.
Informationen och möjligheten för brukare och anhöriga att medverka och påverka
vid införandet av eTillsyn uppfattas som mycket bra.

Medarbetare
•
•
•

•
•

Medarbetarna uppfattar att eTillsyn underlättat arbetet och att man nu kan utföra mera
tillsyn genom att reducera resor.
Medarbetarnas uppfattar att tekniken, trots vissa problem med täckning speciellt
inledningsvis, är lätt att lära sig, enkel att använda och tillförlitlig.
Överlag uppfattas trygghet för brukaren ha ökat med eTillsyn. Om tekniken fallerar så
utför man fysisk tillsyn istället. Medarbetarna har konkreta idéer om hur tekniken kan
utvecklas ytterligare och för andra brukargrupper.
Kommunikation med brukaren fungerar bra. Detta underlättas troligen av att
organisationen är liten, få brukare och att alla känner varandra.
Medarbetarnas behöv av stöd har kunnat tillgodoses (se ovan).

Organisering, ekonomi och arbetssätt
•

•

•

•

Verksamhetsutvecklare, biståndshandläggares och planerares uppfattningar om eTillsyn
är överlag positiv. Man uppfattar att pilotprojektet fungerade bra och att man trots vissa
problem inledningsvis succesivt kunnat utveckla tekniken och hur man arbetar med den.
Man har också konkreta idéer om hur man kan utveckla eTillsyn ytterligare, såväl
tekniskt som för andra brukargrupper.
Organisering och ledning av verksamheten har fungerat bra. Troligtvis underlättas detta
av en liten organisation med nära kontakt mellan olika funktioner och befattningar.
Personalens positiva inställning till utveckling och ny teknik spelar troligtvis också in.
Satsningen på eTillsyn uppfattas kunna få konsekvenser för andra verksamheter i
kommunen i eftersom man tydligt ser hur tekniken kan anpassas för andra
brukargrupper.
De ekonomiska konsekvenserna uppfattas som svåra att bedöma, men det är tydligt att
man kunnat dra ned på resor, vilket innebär mindre utgifter för drivmedel och mer tid för
tillsyn, samt färre risker för personalen, speciellt vintertid.

Sammantaget
Baserat på de intervjuer som genomförts med personal, brukare och anhöriga är införandet av
eTillsyn mycket positivt. Noteras bör att det kan finnas personal, brukare eller anhöriga som
inte medverkat som kan uppfatta situationen annorlunda. Brukare som valt att inte ha
nattkamera har inte tillfrågats. Det är också relativt få brukare som har erfarenhet av
nattkamera så här långt.
Faktorer som troligen bidragit till det positiva utfallet:
• En liten organisation med korta kommunikationsvägar, informell organisationskultur och
medarbetare som är positivt inställda till satsningen och inte rädda för ny teknik.
• Aktiv och närvarande ledning.
• Stöd och hjälp till medarbetare.
• Bra information till brukare och anhöriga.
• Få och positiva brukare och anhöriga.
• Teknik som överlag fungerat bra eller tillfredsställande.
Möjliga hot som negativt kan påverka ett breddinförande:
• Större och mer heterogena brukargrupper.
• Nödvändigheten av att behöva engagera flera personal som kan ha problem med ny
teknik.
• Personalomsättning.

