
Förslag till information på kommunens hemsida 

Hur får jag en trygghetstelefon? 

För dig som bor i eget boende finns det möjlighet att ansöka om trygghetstelefon hos kommunen. Du 

vänder dig till biståndshandläggare på omsorgsförvaltningen. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt. 

Se kontaktinformation! 

Vem kan ansöka? 

Alla har rätt att ansöka, oftast ansöker man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller att du 

känner dig otrygg. Med en trygghetstelefon kan du nå personal dygnet runt.  

När ska jag ringa 112 och när ska jag använda trygghetstelefonen? 

Du ska ringa 112 i situationer då du är i akut behov av sjukvård. Trygghetstelefonen ersätter inte 112, 

utan är till för att kunna kalla på hjälp för behov i din dagliga livsföring. 

Vem installerar min trygghetstelefon? 

Efter att du ansökt och beviljats en trygghetstelefon, kontaktar kommunen/hemtjänsten dig. 

Kommunen/hemtjänsten kommer hem till dig och installerar telefonen. Du måste lämna ut en nyckel till 

din bostad, så att hemtjänsten kan komma in och hjälpa dig när du tryckt på larm knappen. Du skriver 

på samtycke för att vi ska kunna gå in i din bostad samt en nyckelkvittens.  

Kan jag få trygghetstelefon om det saknas en vanlig telefonlinje? 

Ja, vi installerar via bredband eller GSM-abonnemang, och det kostar inget extra. 

Hur fungerar min trygghetstelefon? 

Du får en apparat med högtalarfunktion, vilket gör att du kan larma och tala rätt ut i rummet och 

personalen hör dig. Du får ett armband som oftast fästs på handleden, där själva larmknappen sitter. 

När du behöver hjälp trycker du på larm knappen och du hör personalens röst i högtalaren. Du behöver 

inte vara nära apparaten eller i samma rum, det hörs ofta även från angränsande rum.  

Om personalen inte skulle höra dig, åker de alltid hem till dig för att kontrollera vad som hänt. Var aldrig 

rädd för att trycka på larm knappen, hellre en gång för mycket, än en gång för lite. 

Hur fungerar min larmknapp? 

Din alarmknapp har en räckvidd om ca:100 meter utifrån var din trygghetstelefon står i bostaden. 

Kontrollera gärna hur lång räckvidd du har, så vet du om det exempelvis fungerar till brevlådan och 

soptunnan. Du kan alltid trycka på larm knappen och tala om för personalen att du vill testa om det 

fungerar. Kommer du inte fram till personalen är räckvidden inte tillräcklig.  

Hur förvaras min nyckel till bostaden? 

Nyckel till din bostad placeras i en så kallad nyckeltub i din ytterdörr eller med phoniro låssystem, vilket 

innebär att hemtjänsten öppnar din dörr med sin nyckel som finns i tuben eller sin mobiltelefon. 

Vem kommer när jag larmar? 

Det är kommunens hemtjänst/larmgrupp som kommer när du larmar. * Trygghetstelefon ingår inte i de 

insatser där du kan välja utförare. Om du är beviljad andra insatser som till exempel personlig 

omvårdnad och städning, kan du välja en privat utförare. Konsekvensen blir att du får olika personal 

som hjälper dig. När du trycker på larm knappen kommer kommunens hemtjänst, och för de andra 

insatserna kommer det företag du valt att få hjälp av. 



Vad kostar det? 

Fastställd kostnad för trygghetslarm är xxx:-/mån. Kostnad för trygghetslarm räknas in ditt 

avgiftsutrymme. Vilket innebär att det kan inrymmas i ditt så kallade högkostnadsskydd.  

Kan jag lita på att hemtjänsten kommer? 

Ja, det kan du. Vi garanterar att svara inom 5 minuter när du larmat. Vara hemma hos dig inom 30 

minuter från det att vi svarat, under förutsättning att det råder normala trafik- och väderförhållande. 

 

*Informationen är skriven utifrån att kommunen har LOV och att insatsen trygghetstelefon inte ingår i 

LOV. 

 


