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Skicka feedback 
Om du har förslag på förbättring av Posifons trygghetstjänst eller om du har någon fråga så kan du 
kontakta oss med denna funktion. Skriv in din kommentar och tryck på Spara. Posifon återkommer då 
till dig med ett svar. Om det är en fråga som har intresse även för andra kunder för vi över frågan och 
svaret till Vanl iga frågor och svar . 

Vanliga frågor och svar 
De vanligaste frågorna finns samlade här. Om du är osäker på en funktion eller inställning kan du börja 
med att se om svaret finns listat. Annars kontaktar du Posifon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Posifon AB 
Adress: Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg 
Hemsida:  www.posifon.se 
Tel. support:  031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00) 
Mail support:  support@posifon.se 



 

  

 

Snabbguide – se på larm och sök 
position 

www.posifonomsorg.se 

Inloggning 
Vid inloggning skall du ange 

Användaridentitet: _______________@____________ 

Lösenord:  ______________ 

Efter inloggning kommer du till din förstasida som antingen är 

• Larmlistan 
• Senaste larmärende 
• Söksidan 

Val av förstasida kan ändras i din användarprofil.  

Larmlista 

 

• Röd rad: Larmärendet har ej hanterats. Normalt är det nyinkommet 
• Gul rad: Aktivt larmärende 
• Grön rad: Avslutat larmärende 

Välj ärende genom att klicka på Hantera. Du kommer då till bild enligt avsnitt 3. För att se fler, äldre 
larmärenden använd pilarna längst ner där det står Byt s ida. 



 

  

Ärendedetaljer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om positionen kunde fastställas vid larmet visas den som position nummer ett på kartan. 

Om ingen position kunde fastställas, visas de två senast kända positionerna och texten  
”Position ej fastställd. Visar senast tagna position.” 

Valbara funktioner ovanför kartan: 

• Aktiv itetsnotering: Notering om utförd åtgärd, införs i ärendeloggen. 
• Avsluta ärendet: Ger grön rad i larmlistan. Ytterligare aktiviteter är ej möjliga 
• Uppdatera ärendet: Ger gul rad i larmlistan. Ytterligare aktiviteter är möjliga 
• Visa senaste … posit ioner: Välj hur många positioner som skall visas (1 – 10) 
• Visa trygghetszon: Visar aktiva trygghetszoner som gröna fält 
• Zooma automatiskt :  Kartskalan anpassas automatiskt till den information du valt att se 

(positioner, trygghetszoner).  
• Visa posit ionsdetal jer :  En tabell visas med tidpunkt och ev. adress för de positioner som visas 

på kartan (se avsnitt 4) 

Valbara funktioner i kartan: 

• Zoomningsverktyg: Visas till vänster på kartan. Du kan förskjuta kartan i fyra riktningar och 
välja kartskala. 

• Karta Sat Hyb: Välj mellan kartbild, satellitbild eller karta lagd över satellitbild. 

Händelser för 
larmärendet. Det 
skapas en ny gul rad 
varje gång man går in 
på ett ärende. 

Namn på användaren. 
För att se ev. 
kontaktuppgifter till 
användaren, närstående 
och läkare 
(vårdkontakt) samt ev. 
noteringar om 
användaren, markera 
rutan ”Visa 
användarinfo” 

De två senaste kända positionerna. 



 

  

Sök Person 
Välj brukare genom att klicka på pillistan. 

Välj kartskala och vilken information som 
skall visas som i avsnitt 3. 

Ange med Spårningsintervall hur ofta du 
vill ha en ny position och hur länge du vill 
att spårningen skall fortgå. Tryck därefter 
på Starta spårning. Efter hand kommer 
nya positioner att visas på kartan, den 
senaste hela tiden som nummer 1. Du kan 
följa förloppet med statusmeddelandena. 

Om användaren är i satellitskugga anges 
”position kunde inte fastställas” i statusmeddelandet. 

Obs, du kan bara se de tio senaste positionerna, t.ex. vid spårning varannan minut ser du bara var 
användaren har varit de senaste 20 minuterna. 

Du kan avbryta spårning i förtid genom att trycka på rutan Stoppa spårning (samma som startrutan 
men som nu bytt namn). 

Om du vill skriva en kommentar varför du söker personen, skall du växla till Larmlistan och där ange 
”Hantera” av det larm som skapats genom spårningen. Fyll i fältet ”Aktivitetsnotering” och tryck på 
uppdatera. Gå sedan tillbaka till Sök person och följ resultatet av spårningen. 

Exempel där positionsdetaljer har valts: 

 


