
Information till dig som 

ansökt om trygghetslarm



Vad är ett trygghetslarm?
Trygghetslarm är ett hjälpmedel i din bostad som du kan använda 
när du oförutsett behöver påkalla hjälp vid fall eller sjukdom. 

Hur fungerar trygghetslarmet?
När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt med personal 
via larmapparaten. Råkar du trycka av misstag gör det inte något, 
det gör alla någon gång. Om något avvikande sker med ditt larm 
ser personalen det på datorn. Vi tar då kontakt med dig. 

Avgift
Kommunen hyr ut larmet till dig och du betalar en månadsavgift. 
Om du inte längre har behov av larmet ska du kontakta personalen. 

Synpunktshantering
Vi lovar dig att göra allt för att hålla vår kvalitetsnivå. Om vi inte 
lyckas göra det vill vi gärna få veta detta. 

Synpunkter på verksamheten kan lämnas direkt till ansvarig en-
hetschef. Synpunkter kan också lämnas via webbplatsen på www.
bastad.se/synpunkt eller skickas till kommunen. För att få svar 
måste kontaktuppgift anges. 

Kontaktuppgifter
Har du andra frågor om ditt trygghetslarm? Kontakta enhetsche-
fen eller personal i ditt område. DU kan även ringa kommunens 
växel på 0431-77 000 som hjälper dig att hitta rätt.  



Detta kan du förvänta dig av oss:

Vår uppgift är att ge dig stöd och hjälp av god kvalitet utifrån dina 
behov och förutsättningar. 

• Det finns personal som besvarar larmet dygnet runt
• Om personalen inte får kontakt med dig via larmet, blir du istäl-

let uppringd. Kan du inte svara kommer personal hem till dig. 
• Du ska bli bemött värdigt, korrekt och med respekt för din per-

sonliga integritet. 
• I larmet finns ett batteri som gör att larmet fungerar även vid 

strömavbrott. 
• All hemvårdspersonal har identitetsbricka och kan identifiera 

sig när dom kommer hem till dig
• All personal har tystnadsplikt. 

Detta förväntar vi oss av dig:

Vi vill ge god service och hålla hög kvalitet på våra insatser. Din 
delaktighet och medverkan är en viktig förutsättning för att dina 
insatser ska ges under trygga former. 

• Nyckel måste lämnas vid installation av trygghetslarm. 
• Du informerar oss om du byter lås eller om anhöriga byter tele-

fonnummer. 
• Bär alltid larmknappen på dig. Den tål vatten så du kan även 

duscha med den på!
• Larmet används endast vid oförutsedda behov. 
• När du reser bort eller blir inlagd på sjukhus,  

meddela oss på nummer…………………………………..................................
• Låt alltid sladdarna till larmet sitta kvar i uttagen. Även när du 

inte är hemma. 
• Säkerhetskedja till ytterdörren får inte användas.




