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Trygghetsalarm 
 

Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste 

 

Mål for tjenesten 
Bruker bor hjemme og opplever trygghet. 

 

Hvem kan få tjenesten 
• Hjemmeboende med fast bostedsadresse i kommunen 

• Eldre / funksjonshemmede som bor alene 

• Redusert beveglighet med fare for fall 

• Det blir foretatt en helhetsvurdering av søkers tilstand 

 

Tjenestens innhold 
Mulighet for å tilkalle helsehjelp 24 timer i døgnet 

 

Hva kan bruker forvente av Lunner kommune: 

• Taushetsplikten overholdes 

• Respekt og vennlighet 

• Ansatt bruker ID kort 

• Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester gis 

• Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker  

• Tilbud om individuell plan ved behov for langvarige, sammensatte og koordinerte  

       tjenester 

• Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om tjenesten ihht utført  

       kartlegging, medisinske opplysninger og etter tverrfaglig vurdering 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker. 

• Opplæring i bruk og behandling gis 

• Ved utløst alarm vil helsepersonell ta kontakt og bistand bli gitt ut fra behov. 

• Tjenesten utføres ihht Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene av 27.06.03 

 

Våre forventninger til bruker 
• Gir oss nødvendige opplysninger, og/eller fullmakt til innhenting av nødvendige 

opplysninger som er relevant for utførelsen av tjenesten slik at behov for hjelp blir 

ivaretatt. 

• Gjøre seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Alarmen nyttes når uventet situasjon ifht egen helse oppstår, men ved akutt sykdom må   

• lege kontaktes 

• Alarmen skal ”bæres” hele døgnet 

• Alarmen behandles forsvarlig 

• Kjæledyr må ikke være til hinder for utøvelse av tjenesten 

• Gir beskjed ved endring av behov 
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Kommunale vilkår 
• Utvendig montering av nøkkelboks ved inngangsdør 

• Akseptere at helsepersonell låser seg inn ved utløst alarm 

• Erstatningsplikt ved skade av alarm eller ved tap av alarmsmykket 

• Sikre adkomstvei 

 

Praktiske opplysninger 

 
Med trygghetsalarmen følges også to røykvarslere 

Det betales leie for alarmen. Leien fastsettes av kommunestyret. 

Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned. 

 

Saksbehandlingstid: 

1 til 4 uker  

 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av 

vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger/ event. søknadskjema ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00 

Telefontid: Man—fredag fra kl 10- kl 14 

 

 

Søknadsskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside, www.lunner.kommune.no 

Søknad må pga personvernet sendes per post  

 

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

 

http://www.horten.kommune.no/

