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Prova ditt larm en gång per månad 
Tryck på din bärbara larmknapp för att se så att det 

fungerar som det ska. När anropet kommer som frågar 

vad du vill ha hjälp med svarar du bara ”Jag provar 

larmet”. Skulle det vara något fel på larmet kommer vi 

omgående att åtgärda felet. Naturligtvis utan kostnad. 

 

Bra att veta 
• Låt alltid sladdarna till larmanordningen (den fasta 

enheten) sitta kvar i vägguttaget eftersom 

trygghetslarmet behöver ström. Det finns ett batteri i 

larmet så att det kan fungera även vid ett strömavbrott. 

• Du som är låntagare av ett trygghetslarm är skyldig att 

vårda utrustningen på bästa sätt. Försvinner 

larmknappen eller larmet skadas kommer vi självklart 

hem till dig med ett nytt. Vid skador och om den 

förlorade larmknappen inte återfinns inom fjorton dagar 

blir du ersättningsskyldig. 

• Om du flyttar eller byter lås till bostaden, glöm inte att 

meddela oss din nya adress samt ge oss en ny nyckel. 

• Är du i behov av ett nytt halsband eller armband till 

larmknappen behöver du bara kontakta oss. 

• Vid sjukvårdsfrågor ska du vända dig till 

sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Vid akuta 

sjukdomstillstånd, ring 112. 

 
 



 

 

 

Personalen har nyckel hem till dig 
När du får ett trygghetslarm behöver du lämna två 

nycklar till din ytterdörr. Du godkänner samtidigt 

skriftligen att vi får låsa upp och gå in i din bostad när 

du larmat. Om du vid avtalade möten med hemtjänsten, 

distriktssköterskan eller någon annan från oss, inte 

öppnar din dörr kan nyckeln komma att användas för 

tillträde till din bostad. Vi förvarar din nyckel i ett 

säkerhetsskåp som bara vi har tillgång till.  

 

När larmet inte längre behövs 
Om du inte behöver ditt trygghetslarm längre ska 

larmknappen och larmanordningen lämnas tillbaka till 

oss. Samtidigt kvitterar du ut din nyckel.   

För att säkerställa att trygghetstelefonen fungerar vid 

eventuella strömavbrott finns batteri både i larmknappen 

och i trygghetstelefonen. 

 

Om batterinivån blir för låg avger trygghetstelefonen 

automatiskt ett batterilarm. 

 

 

Känn dig helt trygg! 
Du som har ett trygghetslarm kan känna dig trygg i din 

hemmiljö. Ett trygghetslarm är en larmanordning som är 

kopplad till ditt hem och består av två delar. En fast 

enhet på ett bord och en mobil larmknapp som du kan 

välja att bära som ett halsband eller på din handled, 

ungefär som en klocka. Det är viktigt att du alltid har 

din larmknapp på dig. Den ska sitta på även när du 

duschar. Tänk på att larmet bara fungerar så länge du är 

kvar i bostaden. 

 

Du får hjälp dygnet runt 
Du kan larma dygnet runt. Det är vi, hemvården i 

Götene kommun, som kommer oavsett vilken tid på 

dygnet du larmar. När du trycker på larmknappen går 

larmet till en trygghetscentral. De i sin tur meddelar oss 

att du har larmat. Om du skulle råka larma av misstag, 

talar du bara om det för personen som svarar på 

trygghetscentralen. Ibland kan det uppstå väntetid hos 

trygghetscentralen, det beror på att det är många som 

larmar samtidigt. 

 

 

 


