
INFORMATION OM 
TRYGGHETSLARM OCH 

DIGITALT LÅS 



När du trycker på larmknappen sänds en radiosignal som gör att trygghetstelefonen 
automatiskt ringer Tunstall trygghetscentral. Personal kan där prata med dig via den 
inbyggda högtalaren. Du kan berätta vad som hänt och vilken hjälp du behöver. Trygg-
hetslarmet ska fungera så att trygghetscentralen hör dig oavsett var du befinner dig 
i bostaden. Trygghetscentralen  vidarebefordrar sedan larmet till ordinarie hemtjänst-
grupp, som ger den hjälp som behövs.

Trygghetslarmet kopplas in i elkontakt av trygghetsteamet. Flytta aldrig själv på trygg-
hetslarmet! Behöver du flytta på det, kontakta kommunens trygghetsteam.

PLACERING AV LARMET

VAD HÄNDER NÄR DU LARMAR?

NÄR KAN JAG LARMA?
Larmet ska användas när du behöver hjälp i en oförutsedd situation. Tänk på att det 
kan dröja en stund innan det kommer hemtjänstpersonal hem till dig. Detta kan bero 
på var hemtjänstpersonalen befinner sig och det kan ta upp till 60 minuter. Vid akut 
sjukdom ringer du SOS Alarm.

ETT TRYGGHETSLARM består av larmapparat/larmklocka samt tillbehör om så 
behövs. När du beviljas trygghetslarm lämnar vi dina uppgifter till Tunstall trygghets-
central om hälsotillstånd och dina närståendes telefonnummer. Du lämnar en nyckel till 
trygghetsteamet som förvaras i kodat nyckelskåp i respektive hemtjänstgrupp. Trygg-
hetsteamet installerar även ett digitalt lås när de kopplar in ditt larm.

OM DU RESER BORT
Om du reser bort eller blir inlagd på sjukhus lämnar du din larmklocka hemma. Om din 
larmklocka och trygghetslarm försvinner fakturerar kommunen dig en kostnad för 
uppskattat värde.

VID FLYTT
Om du ska flytta måste du meddela trygghetsteamet eftersom man måste installera 
om ditt larm i den nya bostaden samt byta nycklar.

STRÖMAVBROTT
Trygghetslarmet är utrustat med ett batteri som ska svara för elförsörjningen till larmet 
om det skulle bli strömavbrott. Viktigt är att du som larminnehavare provar din utrust-
ning efter strömavbrott för att försäkra dig om att larmet fungerar. Samma sak gäller vid 
åska.

ÅTERLÄMNING AV LARM
Kontakta trygghetsteamet när du vill återlämna ditt larm. Avgiften avslutas först när du 
har lämnat tillbaka larmet.

Provlarma en gång i månaden och efter åska och strömavbrott.
PROVLARM



VAD ÄR NYCKELFRI HEMTJÄNST?

HÖG SÄKERHET OCH INTEGRITET

BRA ATT VETA

Vi kommer att montera en digital låsenhet på insidan av din dörr, ovanpå det tidigare 
låsvredet. Du själv använder din vanliga nyckel när du låser upp din dörr, precis som 
tidigare. Hemtjänsten kan däremot när det behövs använda en digital nyckel i den mo-
biltelefon som de använder i arbetet.

Den ”digitala nyckeln” för Din dörr fungerar bara tillsammans med hemtjänstens  mo-
biltelefon. Tekniken gör att personalen måste stå i omedelbar närhet av din dörr för att 
kunna öppna den och det  krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. Med 
systemet ökar tryggheten för både Dig och personalen då inga nycklar kan tappas 
bort, stjälas eller  kopieras. Alla dina uppgifter är skyddade enligt sekretesslagen.

• Monteringen utförs endast av trygghetsteamet i Gislaveds kommun.
• På utsidan av dörren syns ingen förändring. 
• Försäkringsskyddet (skalskyddet) förändras inte.
• Det blir ingen åverkan på din dörr.
• När du inte längre behöver hjälp av hemtjänsten monteras låsenheten  

ned och dörren återställs.
• Självfallet medför låssystemet eller monteringen inte någon kostnad för dig.
• Trygghetsteamet och hemtjänstpersonalen har alltid legitimation med sig. Är du osä-

ker så be dem uppvisa den.
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TRYGGHETSTEAMET
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED

Besöksadress: Torggatan 4A
332 30 Gislaved

Telefon: 0371 - 813 54 helgfri vardag kl. 8-10
trygghetslarm@gislaved.se

KOM IHÅG
• Att du ger oss en nyckel så att vi kan komma in om du behöver hjälp
• Att inte använda sig av säkerhetskedja om det finns
• Att inte låsa med sjutillhållarlåset
• Att alltid bära din larmknapp på dig
• Att kontrollera att eluttaget sitter i väggen
• Att provlarma en gång i månaden och efter åska och strömavbrott
• Att informera om ändring av adress, telefonnummer och liknande  

när du byter lås
• Att vara aktsam om utrustningen. Vid förlust blir du ersättningsskyldig
• Kontakta trygghetsteamet när du vill återlämna ett larm.

Kontakta trygghetsteamet/hemtjänsten om du har några frågor eller  
om följande händer:

• Om det händer något med ditt trygghetslarm/lås
• När du byter lås i bostaden
• Om du flyttar eller byter telefonnummer
• Om du vill lämna kompletterande uppgifter


