
Information om fjärrtillsyn med GPS  
Förskrivningsbart hjälpmedel  

Vad är fjärrtillsyn med GPS? 
Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett system för 
satellitnavigering och består av ca 30 satelliter som kretsar kring Jorden.  

Med signaler från minst 3 satelliter kan man bestämma positionen. GPS-enheten fungerar utanför bostaden 
förutsatt att något av i Sverige fungerande mobilnät har täckning.  
Ett traditionellt trygghetslarm eller andra larm förskrivna som hjälpmedel fungerar inte utanför bostaden. GPS 
enheten kan inte garantera position inomhus utan extra tillbehör.  
 

 
 

GPS-enheten bärs av den patient/brukaren som behöver kunna nås eller hittas. Det går att se på en karta via 
dator, surfplatta eller smarttelefon var patienten/brukaren befinner sig. Vid behov går det att ringa till GPS-
enheten och prata med patienten/brukaren. Patient/brukaren kan också själv påkalla hjälp genom en 
knapptryckning på GPS:en. 

 

 



 
KLOK – Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition 
 
Hjälpmedelscentralen Borlänge, KLOK 
Box 948 
781 29 Borlänge 
Klok.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
hjalpmedelscenter@regiondalarna.se 
www.regiondalarna.se/plus  

Telefon: 
Texttelefon 
Teknisk support KLOK: 
kl 9-12, 13-15 mån – fre 
Konsulent:  
kl 8:30-9:30 mån, ons, fre 

0243-49 78 70 
0243-49 78 51 
0243-49 78 64 
 
0243-49 78 40 

 

Vem kan få en GPS-enhet? 
En förutsättning för att kunna få en GPS-enhet är att patient/brukare har någon som kan ta emot och hantera 
när ett larm inkommer, det kan vara närstående eller personal som tar emot och hanterar larmen.  

GPS-enheten ska syfta till att bibehålla/öka aktivitetsförmågan, bibehålla/öka tryggheten för 
patienten/brukaren och/eller ge förutsättningar för att kunna bo kvar hemma. T.ex. patient/brukare med 
nedsatt orienteringsförmåga eller som saknar förmågan att förstå när en utsätter sig själv för fara.  

Vad krävs för att kunna använda fjärrtillsyn med GPS? 
Den personal eller närstående som ska ta emot larmet eller söka upp personens GPS-position behöver ha 
tillgång till och vana av dator, surfplatta eller smarttelefon. Patienten/brukaren som ska bära GPS-enheten 
behöver ge sitt samtycke till att ha tillsyn i form av GPS. GPS-enheten bärs av patient/brukaren på armen, runt 
halsen, i fickan eller på annat utprovat och överenskommet sätt. Det är viktigt att personal och den närstående 
har en plan för hur man går tillväga om det uppstår behov att söka rätt på patient/brukaren. För att larmet ska 
fungera behövs ett abonnemang som ingår i GPS-enheten. 

Hur får man tillgång till GPS-enhet?  
Det är legitimerad personal som i samråd med patient/brukare, närstående och personal kommer fram till om 
en GPS-enhet ska förskrivas som hjälpmedel. Rekommenderad förskrivare är legitimerad arbetsterapeut, 
distriktssköterska eller kommunsjuksköterska med kompetens inom demensområdet. De kan finnas inom 
habiliteringen, hemsjukvården, på vårdcentralen eller annan sjukvårdande enhet där man får insatser, ex 
minnesmottagningen. 

Enhetschef inom SoL (hemtjänst, särskilt boende) kan också i samråd med patient/brukare, närstående och 
personal erbjuda GPS-enhet som en insats enligt Socialtjänstlagen.  

Konsumentprodukt  
GPS är en konsumentprodukt och därmed inte klassad som en medicinteknisk produkt. Lagstiftningen fungerar 
på ett annat sätt, patientskadeförsäkringen gäller inte när en konsumentprodukt förskrivs som hjälpmedel,. Det 
medför ett större ansvar på patient/brukaren som får GPS-larm som hjälpmedel om ett tillbud med 
personskada skulle inträffa. GPS-enheterna är riskanalyserade och riskerna ska informeras av förskrivare. 

Konsumentprodukter ger inte något skydd via patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella 
produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka 
personskada. Detta regleras i produktansvarslagen och man har genom denna rätt att begära skadestånd om 
produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten. 
Produktansvarslagen (1992:18) 

Läs mer här: 
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/hjalpmedel 

Särskilt viktigt om GPS-enheten  
 Är ett hjälpmedel och inte en garanti för säkerhet.  
 Måste vara laddat för att fungera.  
 Fungerar bäst i öppen terräng.  
 Kräver teknik som ägs av patient/brukare eller närstående som den kan hantera.  

 

 


