
Information om 

Trygghetslarm 

Du kan använda trygghetslarmet  
dygnet runt ifall du till exempel 
ramlar, känner dig orolig eller blir 
sjuk. Det är personal från  
hemtjänsten som hjälper dig  
när du larmar.  
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Trygghetslarm 
Du bär en larmknapp runt halsen eller 
som en armbandsklocka. När du  
trycker på larmknappen går en signal 
direkt till larmcentralen via trygghets-
larmet. Larmcentralen svarar på ditt 
larm genom trygghetslarmet, som  
fungerar som en högtalartelefon.  
Samtalet med dig spelas in, allt för din 
säkerhet. Om du behöver hjälp eller om 
larmcentralen inte får kontakt med dig, 
meddelar larmcentralen hemtjänsten. 
Trygghetslarmet skall endast användas 
vid akuta händelser. Ambitionen är att 
hemtjänsten ska åtgärda larmet inom 60 
minuter. Gäller det en akut nödsituation 
ring alltid 112.  
 
Så fungerar ditt trygghetslarm 
I trygghetslarmet finns teknik som 
trygghetslarmet använder sig av när det 

kommunicerar med larmcentralen.  
Det skickas signaler till larmcentralen 
när du larmar. Larmknappen har kon-
takt med trygghetslarmet cirka 50-100  
meter från trygghetslarmets placering.   
 
Digitalt lås 
Vid installation av trygghetslarmet byts 
ditt nuvarande låsvred på insidan av din 
entrédörr ut till ett batteridrivet låsvred. 
 
Du använder din vanliga nyckel när du 
låser upp. Hemtjänst och vårdpersonal 
däremot kan vid behov använda en 
”digital nyckel” i den mobiltelefon som 
de använder i arbetet.  
 
Den ”digitala nyckeln” är personlig. 
Tekniken gör att personal måste stå i 
omedelbar närhet av din dörr för att 
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kunna öppna den.  
 
På utsidan av dörren syns ingen  
förändring. Försäkringsskyddet 
(skalskyddet) förändras inte. Det  
kommer inte att bli någon åverkan på 
din dörr. Låssystemet eller monteringen 
medför inte någon kostnad för dig. 
 
Det ordinarie låsvredet till dörren  
förvaras  kodat och inlåst hos Laholms 
kommun. Detta underlättar arbetet när 
du inte längre har behov av trygghets-
larmet och ditt ordinarie låsvred skall   
monteras  tillbaka. 
 
Nycklar 
Du behöver lämna en uppsättning  
nycklar till din bostad som en extra  
säkerhet. Dessa nycklar förvaras på ett 
säkert sätt hos hemtjänsten.  
 

Om du gör ett låsbyte eller fastighets-
ägaren förändrar i ditt nyckelsystem i  
fastigheten är det viktigt att du meddelar 
hemtjänsten detta och lämnar nya  
nycklar. Nycklar återlämnas till dig vid 
återlämning av trygghetslarmet. 
 
Strömavbrott och batterifel 
Vid strömavbrott, eller om trygghets-
larmets elanslutning har varit bruten mer 
än 3-4 timmar, får larmcentralen ett larm 
om fel på strömtillförsel. Larmcentralen 
kan också se om batterierna i din  
utrustning behöver bytas ut.  
Larmcentralen informerar i båda fallen 
larmansvarig som tar kontakt med dig 
per telefon och ber dig kontrollera alla 
anslutningar, alternativt bokar besök för 
kontroll och batteribyte.  
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Provlarm 
Trygghetslarmet skickar dagligen ett tyst 
automatiskt testlarm för att kontrollera  
kommunikationen mellan ditt trygghets-
larm och Larmcentralen.  
 
Larmknappen måste testas minst en 
gång i månaden eller om den utsätts för 
yttre våld, exempelvis om du fallit eller 
slagit i din larmknapp. Har du andra in-
satser än trygghetslarm från kommunen 
hjälper hemtjänstpersonalen dig att 
provlarma.  
 
Viktig information om provlarm! 
Har du enbart trygghetslarm ansvarar du 
själv för att provlarma en gång i  
månaden eller om larmknappen utsatts 
för yttre våld. För att komma ihåg att 
provlarma gör du lämpligen det på det 
datum du har födelsedag varje månad. 
Fungerar inte din larmknapp när du  
testar den larmar du på knappen på 
larmdosan och meddelar larmcentralen 
om felet. Du kan också ta kontakt med 
din hemtjänstgrupp eller kommunens 
larmansvarig. 
 
Förlust av trygghetslarm eller 
borttappad larmknapp 
Om du tappar bort din larmknapp kon-
taktar du larmansvarig som levererar en 
ny till dig. Om du vid upprepade (2) till-
fällen tappar bort din larmknapp tar vi ut 
en självkostnadsavgift  på 600 kronor 
för en ny. Kostnaden för förlorat trygg-
hetslarm är 1000 kronor.  
 
Skötselråd  
Du kan torka av trygghetslarmet  
respektive larmknappen med en fuktig 
trasa vid behov. Larmknappen tål vatten 
och du kan behålla den på när du du-

schar.  
 
Tvättråd för elastiska armband/
halsband 
Ta bort larmknappen. Tvätta armbandet/
halsbandet i maskin i 40 grader. Ta kon-
takt med larmansvarig eller med hemtjäns-
ten om du önskar ett nytt armband.  
 
Ansökan 
Ditt behov av trygghetslarm utreds av en 
handläggare i samråd med dig. För att  
ansöka om trygghetslarm eller få mer  
information om trygghetslarm ta kontakt 
med biståndshandläggare.  
 
Om du ska flytta 
Om du skall flytta inom kommunen, ta  
kontakt med biståndshandläggare i god tid. 
 
Återlämning av trygghetslarm 
Önskar du avsluta trygghetslarmet  
kontaktar du biståndshandläggare.  
Larmansvarig tar sedan kontakt med dig 
för hämtning av trygghetslarm och åter-
lämning av nycklar och låsvred. 
 
Larmansvarig 
Önskar du support gällande ditt trygghets-
larm är du välkommen att kontakta:  
 
Larmansvarig  
telefon: 0430 –156 68 
 
Det går bra att ringa vardagar dagtid.  
Du kan också skicka e-post till:  
larmgruppen@laholm.se.  
 
Du kan även kontakta hemtjänsten.  
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