
Larmet troget



Vad är ett trygghetslarm? 

Trygghetslarm är till för dig vars hälsotillstånd gör att du kan behöva hjälp 
omedelbart, och där du har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt.  
Är du 75 år eller äldre och bosatt i Staffanstorps kommun kan du få 
trygghetslarm genom förenklad biståndsprövning. 

Trygghetslarmet består av en larmdosa och en larmklocka.  
Larmklockan kan du sätta på armen eller hänga runt halsen. Du ska alltid ha på 
dig larmklockan, även när du duschar. 

Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt hem.  
Du kan använda trygghetslarmet dygnet runt, vid oförutsedda händelser och 
akuta situationer, till exempel om du ramlat, behöver gå på toaletten, eller känner 
dig orolig. 

En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig 

När du beviljats ett trygghetslarm kommer en larminstallatör från kommunen att 
kontakta dig för att komma överens om när larmet ska kopplas in. 
Larminstallatören ansvarar för att trygghetslarmet installeras på rätt sätt.
Trygghetslarmet är digitalt och kopplas till ett vanligt eluttag i ditt hem. 

Digitalt lås
För att personalen ska kunna komma in till dig när du har larmat monteras ett digitalt lås 
på insidan av din ytterdörr (samt i eventuell port). Larminstallatören som installerar ditt 
trygghetslarm, monterar även det digitala låset. Personalen som kommer till dig när du 
larmar kommer att öppna din dörr med ett program i en speciell telefon som enbart 
personalen har tillgång till. Det är hög säkerhet på det digitala låset, ingen obehörig kan 
därför komma in i din bostad. 



När du behöver larma: 

Gör så här: 

• Tryck på den röda larmknappen tills den lilla lampan lyser. En signal hörs
från larmtelefonen.

Vad händer sedan? 

Ditt trygghetslarm är kopplat till en mottagare på Pilegården. 

• När du larmar svarar en personal. Du kan prata rakt ut i rummet och
mottagaren hör vad du säger. Om du behöver hjälp kommer personal hem
till dig. Invänta svar, det kan ta en minut innan du får svar.

• Du hör den person som mottagit larmet från högtalaren på trygghetslarmet.
Svara genom att tala i riktning mot trygghetslarmet.

• Om du inte svarar eller inte hörs, kommer personalen att ringa upp dig på

den vanliga telefonen. Om du inte svarar eller behöver hjälp kommer

alltid personal hem till dig för att se hur du mår

• När samtalet är klart återställs trygghetslarmet automatiskt av den som
besvarar ditt larm.

• Det kan dröja upp till 30 minuter innan personalen kommer.

Larm av misstag: 

Om larmknappen trycks in av misstag, invänta svar från personal som besvarar 
larmet och tala om att larmet gjordes av misstag. 

Om du sedan tidigare har hjälp av kommunens distriktssköterska kan du 
komma i kontakt med henne/honom. I annat fall kommer personalen att 
hjälpa dig att få kontakt med sjuksköterskan på vårdcentralen, sjukhuset eller 
sjukvårdsupplysningen. Personalen kan också kontakta ambulans om du 
behöver detta eller så önskar. 



Skötselråd 

Larmdosan och larmklockor: 

Det går bra att torka av larmdosan  respektive 
larmklockan med en fuktig trasa. 

Tvättråd för halsband samt elastiska armband: 

• Ta bort larmknappen.

• Tvätta sen i maskin 40 grader.

Borttappad larmklocka och larmdosa: 

Om du tappar bort din larmklocka kan du låna en larmklocka i två veckor. Om 
klockan INTE återfinns faktureras du 750:-. 
Detta gäller även när larmknappen saknas vid avslut av trygghetslarm. 

Om du blir av med larmtelefonen blir du fakturerad för kostnaderna av en ny 
larmtelefon. 

Provlarm: 

Larmdosan skickar med jämna 
mellanrum ett provlarm som en 
kontroll på funktionen. Apparaten 
blinkar grönt. Provlarmet betalas 
av Pilegården. 

Provlarma själv 1-2 ggr i månaden. 

Allmänt 

• För din egen säkerhet – bär alltid larmklockan på dig (även i duschen).
Larmklockan kan bäras på olika sätt, runt handleden eller i ett band runt halsen.
Den stora röda knappen på trygghetslarmets framsida är en larmknapp. Den
har samma funktion som den bärbara larmknappen.

Tryggheten och säkerheten blir bättre 

om en fortlöpande kontroll sker. 



Vad händer vid strömavbrott?  

Vid strömavbrott eller om larmdosans el-anslutning har brutits i mer än ett par 
timmar får Pilegården upp ett larm om fel på el-försörjningen, larmdosan blinkar. 
Vi tar då kontakt med dig och ber dig att kontrollera dina anslutningar. 
Reservbatteri finns i larmdosan och det räcker i minst ett dygn. 

Vad kostar ett trygghetslarm? 

Du betalar en månadsavgift för trygghetslarm. Se separat avgiftsinformation. 
När du använder larmet tillkommer en samtalskostnad till larmoperatör – en 
markering per larmtillfälle.  
Hjälpinsatsen vid larm är avgiftsfri. 

Om du vill lämna tillbaka ditt trygghetslarm 

Om du vill lämna tillbaka ditt trygghetslarm kontaktar du kommunens 
larmansvarig på Pilegården eller din biståndhandläggare. Larmet lämnas på 
Pilegården. Du ska lämna tillbaka larmets båda delar: klockan och larmtelefonen. 
Om någon del saknas blir du ersättningsskyldig. När du lämnar tillbaka larmet får 
du tillbaka dina nycklar. 



Vid frågor kan du kontakta: 

Din biståndshandläggare 

Telefon: 046-25 11 04 

eller 

 Larmgruppen 

Telefon: 046-25 12 70 

(dygnet runt) 
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