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Vad är ett Trygghetslarm

Ett Trygghetslarm är ett hjälpmedel som du använder för att 
kunna få hjälp vid akuta situationer, samt för att du ska kunna 
känna en ökad trygghet i ditt hem.

Ett trygghetslarm kan man ansöka om via biståndsenheten som 
har telefontid måndag-fredag  8:30-9:30, telefon: 0970-818 000 

Hur installeras Trygghetslarmet

När du har fått insatsen beviljad från biståndenheten tar larm-
gruppen i kommunen kontakt med dig, för att avtala tid för instal-
lation hemma hos dig.

Vid en installation behöver du ge oss en nyckel som kvitteras och 
överlämnas till hemtjänstpersonalen. Detta för att personalen ska 
kunna komma in och hjälpa dig när du har larmat. Nyckeln förva-
ras i ett låst skåp på respektive hemtjänstlokal. 

Att tänka på är att man INTE har säkerhetskedja eller låst inne-
dörr då det förhindrar personalen att komma in och hjälpa dig.
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Hur fungerar Trygghetslarmet   

• Trygghetslarmet är digitalt vilket innebär att den får signaler 
via det mobila telefonnätet. Om signalstyrkan är för låg behö-
ver vi montera en extra antenn.

• Du larmar genom att trycka på din larmknapp. Trygghetslar-
met ringer automatiskt upp till Trygghetscentralen i Örebro där 
det finns personal dygnet runt, som svarar på ditt larm och 
frågar dig vad du behöver hjälp med. 

• Trygghetscentralen ringer sedan ut till Hemtjänstpersonal eller 
kontaktar ambulans om det visar sig att du behöver akut hjälp.

• Personalen från hemtjänsten har upp till undersköterskekom-
petens. Personalen kan inte göra medicinska bedömningar 
men förmedlar kontakt vidare med primärvård, akutsjukvård 
eller ambulans enligt dina önskemål.

    
Att Tänka på     

• Bär alltid larmklockan på dig även när du duschar.

• Flytta inte på trygghetslarmet då signalstyrkan kan försämras.

• Dra inte ut strömkontakten.

• Larmet är personligt.

• Om du reser bort, lämna larmknappen hemma.
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Kontakta larmgruppen i kommunen 

• Om du byter lås på din bostad 

• Om du byter bostad 

• Om du byter telefonnummer 

• Om du har tappat bort din larmknapp 

• Om du vill lämna tillbaka ditt trygghetslarm 

• Om du har frågor, funderingar eller övriga problem  
kring larmet.

Kontakt information 

Larmgrupp              Telefon: 0970-818 608, 0970- 818 382
Biståndsenheten    Telefon: 0970-818 000
Gällivare kommun      Telefon: 0970-818 000
982 81 Gällivare

Mer information på Gällivare kommuns hemsida 
www.gellivare.se 

Gå in på sidan Kommun och Samhälle och välj sedan fliken 
Stöd och Omsorg, information hittar du under Stöd till äldre.


