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Trygghet
Nattfrid är en tjänst för vårdtagare, 
som har behov av tillsyn eller extra 
omsorg och trygghet i sitt hem. Natt-
frid skapar närhet, trygghet och sä-
kerhet för vårdtagaren dygnet runt. 
Med Nattfrid kan tillsynen göras med 
större säkerhet och oftare.  

Nattillsynen sker idag genom 
fysiska besök - nattpatrull - som kan 
upplevas som störande eller otill-
räckliga av många vårdtagare. 

Så fungerar Nattfrid
För dig som vårdgivare innebär 
tjänsten mer tid och resurser över 
till kvalitativ omsorg. En till flera rö-
relsekänsliga kameror - som även 
fungerar i fullständigt mörker - mon-
teras på olika platser i bostaden. 
Vårdgivare och vårdtagare kommer 
överens om hur den planerade tillsy-
nen ska ske.

Tillsyn sker antingen proaktivt eller 
vid rörelselarm. När larm kommer 
in, skickas ett meddelande till mobil 
eller dator, varefter man kan se hur 
det står till hos vårdtagaren. Vård-
givaren ser vad som skett från att 
larmet gick till nutid. 

Var än vårdgivaren befinner sig, 
kommer larmmeddelandet och man 
kan på ett fåtal sekunder ta ett kva-
lificerat beslut om vilken insats som 
behövs tex ett fysiskt besök.

Säkerhet
Tillsyn med Nattfrid är säkert. Van-
ligtvis är vårdgivarna ute på vägarna 
nattetid och i all slags väder, vilket 
både kan vara otryggt och osäkert. 
Med Nattfrid är det tryggt och det är 
inte väderberoende. All tillsyn sker 
med behörighetskontroll och regist-
reras för varje inloggning. Vårdtaga-
ren kan även ringas upp på tjänsten 
Nära - TV-telefonen se www.joice-
care.se

Styrkor
• Mer effektivt resursutnyttjande 
• Ger ökad vårdkvalité
• Ger ökad säkerhet och trygghet 

för vårdtagaren och vårdgivaren
• Optimalt användargränssnitt
• Miljövänlig

I tjänsten ingår
Rörelsekänslig kamera
Mjukvara för vårdgivare som 
installeras på en valfri pc

Andra tjänster
Nattfrid kan beställas med eller 
utan tjänsten Nära - TV-telefonen.
Nattfrid kan beställas med eller 
utan bredband.
Det behövs ett bredband 
för att tjänsten ska fungera.


