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Sover du oroligt, är lättväckt  
eller inte vill ha personligt besök  

- då är trygghetskamera ett alternativ för dig.

Kan någon använda kameran och  
titta på mig i mitt hem när som helst? 
Nej, kameran slås endast på vid den  
tidpunkt tillsynen ska göras enligt  
överenskommelsen. Det är nattpatrullen 
som gör tillsynen. 

Hur vet jag att medarbetarna på 
Nattpatrullen tittar – har tittat? 
Tillsynen sker i enlighet med klockslagen 
som vi tillsammans kommit överens om. 
Det innebär att trygghetskameran är helt 
stängd och låst för användning all övrig 
tid. Vem, när och hur länge personalen 
har tittat går att läsa ut av dataloggen  
vilken följs upp kontinuerligt.  

Måste min tillsyn ske via kamera 
framöver? 
Nej, trygghetskameran är frivillig och du 
kan när som helst avbryta den digitala 
nattillsynen genom att meddela detta till 
din biståndshandläggare. 

Vad händer om det blir strömavbrott 
och kameran inte fungerar? 
Vid fel på kamera, åker Nattpatrullen ut 
direkt på tillsyn för att se till att allt är bra. 

Ljusdals kommun  
827 80  Ljusdal  
0651-180 00   

Kan tjänsten avbrytas när som helst?
Ja, du kan avsluta tillsynen med  
trygghetskameran när som helst. 
Du kan också välja att inte ha tillsyn 
via trygghetskamera vissa nätter om du  
till exempel skulle få besök. På så sätt är 
det enkelt att prova på tjänsten för att se 
hur den fungerar.

Vad kostar trygghetskamera?
Tjänsten kräver trådlöst internet, det står 
kommunen för. 
Avgiften för trygghetskamera utgår från 
taxan för hemtjänst.
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AXIS M1065-LW Network Camera
Full-featured wireless HDTV 1080p camera with edge storage

AXIS M1065-LW features wireless communication and supports microSD card for edge storage. It has a built-in mi-
crophone for recording audio, a mini-speaker that can announce pre-recorded messages and a PIR motion sensor for
detecting movement even in the dark. The WDR enabled camera offers 1080p resolution at full frame rate, day and
night functionality with a mechanical IR cut filter, and IR illumination. It is easy to install with included wall and corner
bracket, and has a 110° horizontal field of view.

> Wireless communication and edge storage

> Built-in microphone and mini-speaker

> PIR motion sensor

> Bracket for wall and corner mount

> IR illumination

Datasheet

trygghetskamera

för dig som behöver tillsyn  
utan att bli störd



Från och med 2020 erbjuds alla  
kunder med biståndsbeslut på nattlig  
tillsyn att välja trygghetskamera istället för  
traditionell tillsyn. 

Vill du ansöka, eller ha mer information, 
kontakta din biståndshandläggare via  
0651- 182 00 eller sjalvservice.ljusdal.se.

Har du ett giltigt biståndsbeslut på natt-
lig tillsyn och vill välja trygghetskamera 
så kontaktar du Ljusdals kommun som  
hjälper dig vidare. 

Därefter fyller du i en överenskommelse 
innan du får tillgång till trygghetskameran. 
Installation görs därefter av Ljusdals  
kommun i ditt hem.

Trygghetskameran är ett alternativ  
till personlig tillsyn. Skillnaden är  
att tillsynen görs via en kamera istället  
för via ett hembesök. 

Kameran är endast påslagen vid  
den tidpunkt tillsynen görs enligt  
överenskommelse. I övrigt är den alltid 
avstängd. 

Kameran eller personalen kan inte spara  
eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial. 
Alla tillsyner registreras med tidpunkt,  
hur länge tillsynen varat samt vem som 
har gjort tillsynen. Nattpatrullens personal 
har behörighet att göra tillsynerna.

Fördelar med en trygghetskamera för tillsyn
 
• Är du lättväckt slipper du få din  

nattsömn störd. 
• Risken för fallolyckor minskar då 

nattsömnen inte störs. 
• Du får samma trygghet och hjälp 

med digital tillsyn som vid  
traditionell tillsyn, men slipper ha 
personer som kommer in i ditt hem.

Varför införs trygghetskamera?
Det finns en stor efterfrågan av tjänster 
som ger ökad självständighet och valfrihet. 
Införandet möter även behoven av integritet 
och ger förutsättningar för en lugn och 
trygg natt.

Vem kan få trygghetskamera?
Trygghetskamera är en tjänst som vänder 
sig till personer med biståndsbeslut om 
nattillsyn.

Hur fungerar trygghetskamera?
Kameratillsynen utförs av Nattpatrullen. 
Tjänsten är en tillsyn i cirka 30 sekun-
der och görs enbart vid de tillfällen som  
gemensamt överenskommits. Övriga tider 
kan kameran inte användas.

Hur snabbt kommer personal  
om jag behöver hjälp?
Om du inte är synlig under ditt tillsynstill-
fälle, exempelvis inte ligger i sängen, görs 
en ny digital tillsyn efter 20-30 minuter. 
Om du fortfarande inte syns via kameran 
åker nattpatrullen direkt hem till dig.

Sparas några bilder? 
Nej, varken bilder eller ljud kommer att 
sparas. 

SÅ FÅR DU TILLGÅNG  
TILL TRYGGHETSKAMERAN

HUR FUNGERAR EGENTLIGEN  
EN DIGITAL TILLSYN?
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