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Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv

Olika samhällsfunktioner förändras genom den digitala
utvecklingen. Ett område är trygghetslarm som går över från
analoga till digitala system.

Trygghetslarm
I den del kommuner går det snabbt att byta från analoga till digitala
trygghetslarm. I andra kommuner tar det lång tid.
Det beräknas att var tionde kommun inte ännu ställt om till digitala
trygghetslarm trots att detta skulle varit klart för två år sedan.
- Man har ännu inte på allvar ändrat sitt sätt att arbeta i kommunerna, säger Rita
Ehnfors, utredare för digital teknik på Myndigheten för delaktighet. De som
gjort övergången visar att de har nått en ny mognad och tagit ett steg i rätt
riktning.
________________________________________________________________
Så här informerar en kommun om trygghetslarm:
Trygghetslarm är till för att du ska känna dig trygg i ditt hem. Om
något oförutsett skulle hända kan du komma ikontakt med
kommunens larmgrupp och få hjälp, men det ersätter inte
larmnumret 112.
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Hur fungerar trygghetslarm?
Trygghetslarm är en larmknapp som bärs som ett armband eller
halsband och som används för att larma vid akuta situationer, vid
fall, akut sjukdom eller annan fara.
Skulle larmpersonalen inte få kontakt med dig efter att du larmat
ringer de på din vanliga telefon. Kan du inte svara åker larmpersonal
alltid ut till dig oavsett tid på dygnet.
Alla larm besvaras men det kan dröja innan personal är på plats då
larmpersonalen arbetar inom hela kommunen.

Nyckelskåp
För att personal ska kunna komma in i hemmet i samband med larm monteras ett
nyckelskåp på dörren. Det har funnits en diskussion om nyckelskåpet är
tillräckligt säkert ur försäkringssynpunkt. Vanligen lämnar den som installerar
skåpet ett intyg på att det är godkänt.
I vissa kommuner prövar man andra modeller som är nyckelfria.
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