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Trygghetslarm

Personalen har nyckel till dig

Du som har ett trygghetslarm kan känna
dig trygg i din hemmiljö.

När du får ett trygghetslarm behöver du
lämna en nyckel och eventuellt portkod, så
att vi alltid kan komma in till dig när du
behöver hjälp.

Ett trygghetslarm är en larmanordning
som är kopplat till ditt hem och består av
två delar. En fast enhet och en mobil
larmknapp som du kan välja att bära som
ett halsband eller på din handled, som en
klocka.
Det är viktigt att du alltid har din
larmknapp på dig. Den ska sitta på även
när du duschar. Tänk på att larmet bara
fungerar så länge du är kvar inne i
bostaden.

Du får hjälp dygnet runt
Du kan larma dygnet runt. När du larmar
går larmet till en Trygghetscentral – där
svarar de dygnet runt. De i sin tur
meddelar oss att du har larmat.
Det är vi, socialförvaltningens medarbetare
som kommer, oavsett vilken tid på dygnet
du larmar.
Om du råkar larma av misstag, talar du
om det för personen som svarar på
Trygghetscentralen.
Ditt larm förses med testlarm, både på den
fasta enheten och larmklockan. Det
innebär att larmet sänder ett tyst larm
automatiskt två gånger per dygn för att
säkerställa larmets funktion.
Du har möjlighet att provlarma dygnet
runt, tala bara om för Trygghetscentralen
att du provar.

Du godkänner skriftligen att vi får låsa
upp och gå in i din bostad när du larmat.
Vi förvarar din nyckel i ett säkerhetsskåp
som bara socialförvaltningens medarbetare
har tillgång till.

När larmet inte längre behövs
Om du inte längre behöver ditt
trygghetslarm ska larm-knappen och den
fasta enheten lämnas tillbaka till oss på
Resurscentrun Fyren, Lulsundsgatan 42.
Du kvitterar samtidigt ut din nyckel.
Förlust av klocka medför en kostnad för
dig.

Vill du veta mer
Hör av dig till oss om du vill veta mer, har
frågor och funderingar eller ska återlämna
ditt trygghetslarm.
Du når oss på telefon 0920-45 62 99.
Om du vill återlämna ditt trygghetslarm
eller lämna in nyckel kan du besöka oss
vardagar mellan klockan 08.00-11.00, på
Resurscentrum Fyren, Lulsundsgatan 42.

Viktiga telefonnummer

Ansök om trygghetslarm

Ambulans 112

Socialförvaltningens mottagningssektion
0920-45 44 75 hjälper dig som vill ansöka
om ett trygghetslarm.

Polis 114 14
Sjukvårdsrådgivning 1177
Sunderby sjukhus 0920-28 20 00 (växel)
Socialförvaltningen mottagningssektionen
0920-45 44 75
Giftinformation 08-33 12 31

Viktigt att veta
• Flytta inte den fasta enheten och låt
alltid sladdarna till larmanordningen
(den fasta enheten) sitta kvar i
vägguttaget eftersom trygghetslarmet
behöver ström. Det finns ett batteri i
larmet så att det fungerar även vid ett
strömavbrott.

• Om du tappar bort larmklockan blir
du ersättningsskyldig till
socialförvaltningen. Vi kommer
självklart hem till dig med en ny
larmknapp.

• Om ditt halsband eller armband till
larmknappen går sönder kontaktar du
• Om du åker hemifrån till exempelvis oss.
sjukhuset ska du lämna larmklockan
hemma.
• Om du flyttar eller byter lås till
bostaden, glöm inte att meddela oss
• Vid sjukvårdsfrågor ska du vända
din nya adress samt ge oss en ny
dig till sjukvårdsrådgivningen
nyckel hem till dig.
på telefon 1177. Vid akuta
sjukdomstillstånd, ring 112.
• Om du flyttar måste du göra en
anmälan till larmgruppen för ny
• Du som är låntagare av ett
larminstallation.
trygghetslarm är skyldig att vårda
utrustningen på bästa sätt. Om den
• Debiteringen av avgift fortsätter till
fasta enheten skadas byter vi ut den.
dess larmutrustningen är återlämnad.

Säg vad du tycker!
Har du synpunkter på socialtjänsten?
Berätta det för oss. Vi tycker att det är värdefullt
att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål.
Det ger oss en chans att förbättra vår
verksamhet. Vår blankett ”Säg vad du tycker”
finns tillgänglig i alla våra verksamheter och på
kommunens hemsida:
http://www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-du-tycker.html

Kvalitetspolicy
Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för gällande
lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.
Vår värdegrund
Bemötande: Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med
omtanke och respekt
Tydlighet:

Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat
sätt vara anpassad till mottagaren

Tillgänglighet: Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den
service de behöver utan omotiverat dröjsmål
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Kompetens: Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt
resurs för varje behov och för varje uppgift.

