
 Porsgrunn kommune 
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 Postmottak@porsgrunn.kommune.no 
 Telefon: 35 54 70 00 

 
Konfidensielt 

jf. Offl § 13 

SØKNAD OM TRYGGHETSALARM 
 

HVEM GJELDER SØKNADEN FOR? 

Navn Fødselsnummer 

Adresse   Postnummer og sted 

Mobilnummer  

Sivilstatus   Ugift                 Samboer     Enke 

 Gift/partnerskap        Separert/skilt             Enkemann 

Fastlege  

Språk  Behov for tolk? 

 

HVORDAN BOR DU? 
 Alene 

 Sammen med noen? 

Navn på den du bor med: 

Relasjon med den du bor med: 
 

HVORFOR TRENGER DU TRYGGHETSALARM?  

 Utrygghet    Fare for fall 

 Høy alder eller sykdom  Nedsatt funksjonsevne 
 

HVORDAN ER DITT SYN OG DIN HØRSEL?  

Syn  Normalt  Nedsatt  Svært nedsatt/blind 

Hørsel  Normalt  Nedsatt  Svært nedsatt/døv 
 

HVEM SKAL VÆRE KONTAKTPERSON VED INSTALLERING? 

For å få trygghetsalarm og eLås må det avtales tidspunkt for montering av utstyret. Hvem skal 

tekniker kontakte for å gjøre denne avtalen med?  

 Deg 

 Andre 

Navn og mobilnummer på den som skal kontaktes: 
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SKAL DU DELE ALARM MED FLERE I SAMME HUSTAND? 
 Nei 

 Ja   

Navn på den du skal dele alarm med:  

Fødselsnummer: 

Mobilnummer: 

Hvorfor er det er behov for trygghetsalarm? (sett kryss under ved det som passer) 

 Utrygghet    Fare for fall 

 Høy alder eller sykdom  Nedsatt funksjonsevne 

 

INFORMASJON OM TRYGGHETSALARM OG ELÅS 

Egenandel 
Egenandel på tjenesten trygghetsalarm er på 360 kr per måned. Dette beløpet endres årlig. Det er 
ingen etableringsgebyr for trygghetsalarm. Regningen kommer etterskuddsvis og forfaller den 20. 
hver måned og blir sendt til den adressen som er registrert i kommunens faktureringssystem. 
Responssenteret for trygghetsalarmbrukere i Porsgrunn er Doro-Care, for mer info se i brosjyre 
som teknikerne deler ut. 
Det er ingen kostander knyttet til elektronisk dørlås. 
 
Installering 
Når alarmen skal installeres vil en servicetekniker fra kommunen kontakte deg eller dine 
pårørende for å avtale tidspunkt for montering hjemme hos deg. Tekniker har med brosjyre med 
kontaktinformasjon og informasjon om hvordan alarmen fungerer og vil under monteringen gi deg 
opplæring i hvordan alarmen skal brukes. Trygghetsalarmen er beregnet til bruk i akutte 
situasjoner. Alarmen er kommunens eiendom og du er ansvarlig for den så lenge du har den. Det 
innebærer at du må erstatte alarm/smykke dersom du mister den. Opplever du feil på alarmen må 
du kontakte servicetekniker på tlf 958 94 030. Når behovet for alarm opphører må den leveres 
tilbake til kommunen.  
 
Når du har trygghetsalarm må det monteres eLås på innsiden av døren din. Døren vil se uendret ut 
fra utsiden. Du og dine pårørende skal ikke bruke denne elektroniske eLåsen, men de vanlige 
nøklene – akkurat som i dag.  Du betaler ikke noe for denne løsningen. Det er ikke mulig å 
reservere seg for eLås. Monteringen utføres av låsesmedfirmaet Certego som vil avtale dato og 
tidspunkt for installering direkte med deg eller pårørende. eLåsen monteres før alarmen og det 
tilstrebes å samkjøre dette mest mulig.   
For mer informasjon, se våre nettsider www.porsgrunn.kommune.no under Helse og omsorg. 

 

UNDERSKRIFT 
Sted Dato 

Signatur 

 

Søknad sendes: Porsgrunn kommune, Tjenestekontoret, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 

Du kan også kontakte Tjenestekontoret på tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no 

dersom du har noen spørsmål om tjenesten. 

http://www.porsgrunn.kommune.no/
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