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Säg vad du tycker om vår verksamhet 

 

Vi tar dina synpunkter och klagomål på all-

var! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. 

Skicka dina synpunkter per brev eller e-mail. 

Du kan också ringa till oss. 

Socialkontoret 

Box 99 

362 22 Tingsryd 

tel. 0477-441 00 

e-post: socialtjansten@tingsryd.se 

Vad kostar det?  

Avgiften för trygghetslarmet är  

345 kronor/månad (2017).  

Vid daglig insats ingår det i hemtjänst  

avgiften. Om makar/sambos önskar var 

sin larmknapp får båda betala avgift 
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Vad är ett trygghetslarm? 

Ett trygghetslarm är en larmanordning, kopplad till ditt eluttag. 

Trygghetslarmet får du via GSM-nätet (mobilt) 

Genom att trycka på larmknappen kan du komma i kontakt med 

larmcentralen för att få hjälp om något akut har hänt dig. Det kan 

vara t.ex. när du har ramlat eller blivit sjuk. Larmknappen har du 

på dig som en klocka eller som ett halsband. Du bär den alltid på 

dig, även när du duschar eller sover.  

Trygghetslarmet fungerar dygnet runt, men det fungerar bara när 

du är i din bostad. För att testa att ditt larm fungerar görs ett prov-

larm varje dygn. Skulle det inte fungera får närmsta hemtjänst-

grupp besked om det och kan åka ut till dig och kontrollera larmet. 

Du bör själv provlarma en gång i månaden. 

 

Vem har rätt till ett larm? 

Trygghetslarm beviljas till den som upplever det otryggt att vara 

ensam hemma eller är orolig för att ramla och bli liggande utan 

hjälp. Det handlar om personer som har svårt att vid akuta lägen 

snabbt påkalla hjälp via telefon. Trygghetslarm bidrar i hög grad till 

att öka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma, likaså att 

leva ett självständigt liv med ökad trygghet. Trygghetslarm innebär 

inte automatiskt att hemsjukvård finns. Trygghetslarmet är en  

serviceinsats och inte en sjukvårdsinsats.  

Trygghetslarm garanterar att någon svarar på ditt larm, då i första 

hand Tunstall.  

Hur får du ett trygghetslarm?  

Du själv eller din företrädare ansöker om trygghetslarm hos 

en biståndshandläggare inom Äldreomsorgen. Handläggaren 

utreder och beslutar om du har rätt till insatsen. Beslutet följs 

upp och omprövas vid ändrade förhållanden. Får du avslag på 

din ansökan kan du överklaga beslutet.  

Installation av larmet  

Från det att du har beviljats larmet tar det ca en vecka innan 

det installeras.  Nyckel till bostaden måste alltid lämnas till 

hemtjänsten vid installationen när man beviljas ett larm.  

Vi använder oss av Nyckelgömman, som bidrar till säker  

nyckelhantering.  

Vad händer när du larmar? 

Du larmar genom att trycka på den bärbara larmknappen el-

ler på larmapparaten.  En signal går till Tunstall Örebro. larm-

central. De ringer sedan upp dig och du har möjlighet att 

prata med dem via en högtalare i din larmanordning.  

Trygghetscentralens personal kan höra dig när du befinner 

dig nära denna högtalare. De gör en första bedömning och 

ringer sedan upp hemtjänsten inom ditt närområde. De kan 

även hjälpa till att påkalla ambulans om något mycket akut 

har skett. Om inte larmcentralen får kontakt med dig så  

förmedlar de alltid larmet till hemtjänstpersonalen.  

Hemtjänstpersonalen kommer till dig så snart som möjligt. 

Tiden kan variera beroende på var du bor, vanligen får du 

hjälp inom 30 minuter. Om du råkar larma av misstag kan du 

tala om det för larmcentralen.  


