
HVORDAN UTLØSE 
ALARM

TRYGGHETSALARMEN UTLØSES VED Å 
TRYKKE PÅ KNAPPEN PÅ HÅND ELLER 
SMYKKE. HVIS DENNE KNAPPEN IKKE ER 
TILGJENGELIG, KAN DU TRYKKE PÅ DEN 
LYSENDE RØDE KNAPPEN PÅ SELVE 
APPARATET.

HVA SKJER NÅR JEG 
TRYKKER PÅ KNAPPEN?
Når du trykker på knappen vil du få kontakt med 
operatører på alarmsentralen 
Responssenteret.  

Operatør vil kontakte Hjemmesykepleier, som 
kommer til deg. 

Skulle det være slik at du ikke klarer snakke, 
og ikke klare formidle ditt behov, 
vil Hjemmesykepleier bli sendt til deg.

De vil snakke til deg gjennom høyttaleren på 
Trygghetsalarmen, og spørre hva du trenger hjelp 
til.

Du kan nå svare dem og fortelle hva du trenger. 
Mikrofonen i Trygghetsalarmen er så god at 
operatøren vil høre deg om du er i et annet rom i 
boligen din.

Alle samtaler som gjøres gjennom 
trygghetsalarmen blir logget og lagret. 

Operatøren har opplysninger om din 
helsetilstand på skjermen sin, kontaktinformasjon 
til Hjemmesykepleier og eventuelle pårørende.
All informasjon blir behandlet konfidensielt. Med 
denne informasjonen kan vi bidra til best mulig 
oppfølging.

Alt utstyr som leveres overvåkes, kontrolleres og 
vedlikeholdes av Responssenteret på 
Helseinnovasjonssenteret.

Når du får innvilget Trygghetsalarm får du dette 
utstyret montert:

• Stasjonær Digital Trygghetsalarm, som   
kommuniserer via GSM/GPRS 

• En knapp som kan bæres på arm eller smykke
• En Røykvarsler, som gjør at du er koblet direkte til 

Brannutrykning Kristiansund/Frei.

Etter ferdig montering, leverer du nøkler til boligen. 
Dette for å sikre at Hjemmesykepleier eller 
Brannutrykning skal kunne ta seg fort inn i boligen din ved 
utløst alarm.

Ved endt bruk kan utstyret leveres på Responssenteret. Hvis 
dette ikke er mulig, sendes montør for innhenting.



TRYGGHETSALARM

Beskrivelse av utstyr tilknyttet 
Responssenter

For brukere og pårørende

TRYGG I DITT 
EGET LIV
DENNE BROSJYREN GIR ENKEL 
INFORMASJON OM BRUK AV 
TRYGGHETSALARM.

EN TRYGGHETSALARM ER ET VERKTØY FOR Å 
ØKE TRYGGHET I EGET HJEM, OG GI ØKT 
SELVSTENDIGHET.

annen nyttig informasjon

Trygghetsalarmen tilkobles strøm fra stikkontakt. Ved 
strømbrudd har den over 3 dager med backup-batteri.

Alarmknappen er vanntett. Bær alltid knappen på deg 
også ved dusjing/bad.

Kontakt oss for spørsmål
Responssenteret 
Telefon: 715 74250 
E-post: Brannvakt@kristiansund.kommune.no

(Helseinnovasjonssenteret)
Alt utstyr overvåkes og vedlikeholdes av 
Responssenter.


