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– tillsyn under natten så att  
   du kan sova tryggt och ostört

Trygghetskamera
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Vem kan få trygghetskamera?
Om vi bedömer att du behöver tillsyn under natten kan du få 
en trygghetskamera. Då kan vi titta till dig under natten och se 
så att du mår bra. Om du till exempel skulle ha råkat ramla på 
vägen till toaletten kommer vi och hjälper dig. Med trygghets- 
kamera kan du sova tryggt och ostört. 
 
Hur fungerar det?
Vi kommer hem till dig och sätter upp en kamera där du brukar 
sova. Vi är måna om att göra det på ett sätt så att den smälter in 
så bra som möjligt i ditt hem. 

Det är personal på räddningstjänsten som har till uppgift att 
titta till dig vid en viss tid under natten. Vi kommer överens 
tillsammans om vilken tid som är bäst för dig.

Om vi inte kan se dig via kameran tittar personalen en gång till 
lite senare. Om du fortfarande inte är där vid nästa tillfälle skickar 
räddningstjänsten ut hemtjänstpersonal till dig för att se efter 
hur du mår. Om räddningstjänsten ser att du har ramlat skickar 
de hjälp på en gång.

Kameran spelar inte in någon video. Det är bara trygghets- 
personalen på räddningstjänsten som kan se via kameran och 
den går bara igång under de tidpunkter vi bestämt tillsammans.

Vad kostar det?
För att trygghetskameran ska fungera behöver den vara ansluten 
till ett eluttag och till internet. Detta bekostas av Kristianstads 
kommun. Du behöver bara betala vanlig avgift för trygghetslarm 
och om du har annan hemtjänst under dygnet betalar du hem-
tjänstavgift för det. Läs mer om aktuella avgifter på vår hemsida. 
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Biståndshandläggare
Tel 044-13 50 00

Enhetschef nattpatrull
Tel 044-13 50 00

För mer information

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. Om du ska 
ansöka om tillsyn kan du prata direkt med biståndshandläggaren. 
Om du redan har tillsyn av nattpatrullen eller vill att en anhörig 
ska få trygghetskamera är du välkommen att kontakta enhets-
chefen för nattpatrullen.


