
TRYGGHETSALARM  
 
Trygghetsalarm er ment som et hjelpemiddel for å skape trygghet og kan bidra til å utsette 
behov for ytterlige tjenester. Tjenestemottaker skal oppleve at trygghetsalarm-tjenesten gir 
rask tilgang på hjelp, den skal ikke erstatte 113 funksjon. Behovet og hensikten med tjenesten 
avgjør om tjenesten som gis er praktisk bistand, opplæring, avlasting eller helsehjelp. 
Tjenestemottakere over 80 år tildeles alarm uten behovsprøving. Bakgrunn for søknaden skal 
likevel kartlegges, i den hensikt å oppdage tidlige tegn på funksjonsendring som kan utløse 
behov for andre tiltak/tjenester. Tjenestemottaker vil motta en faktura for egenandel for 
tjenesten. 

 
Målgruppe: Eldre, funksjonshemmede og andre personer som fyller en eller flere av følgende 
kriterier: 

• har kronisk sykdom / funksjonshemming som hindrer en i å bruke vanlig telefon (inkl 
mobil) 

• har behov for trygghetsskapende forebyggende tiltak 
• har sykdom / funksjonshemming hvor fare for fall er til stede 
• har teknisk utstyr som kan svikte og som kan føre til en hjelpetrengende situasjon der 

personen er utenfor rekkevidde av vanlig telefon 
• har mulighet til å benytte alarm, evt. ved hjelp fra annen person i samme bopel 

 

Tjenesten kan bidra til at: 
 
• Innbyggerne kan bli boende i egne hjem så lenge som mulig ut fra et forebyggende 

perspektiv 
• Trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet 
• Avlasting for pårørende 

 
 
Trygghetsalarmen er koblet til et nettverksuttak, og det er nødvendig med internettilkobling. 

Overføringen går svært raskt og 
lydkvaliteten er høy gjennom Digital 
trygghetsalarm 
Kommunikasjonen opp mot alarmsentralen 
skjer via en åpen, standardisert 
alarmprotokoll. Dette gir et økt innebygd 
sikkerhetsnivå ved å sikre at alarmen 
kommer frem og at det blir bekreftet av 
mottakeren.  

  

https://care.doro.no/produkter/caremobile/
https://care.doro.no/produkter/caremobile/


 
 
Benytt søknadsskjema for omsorgstjenester for personer over eller under 18 år.  
 
Kontaktinformasjon for innsendelse av skjema og veiledning om utfylling. 
 
 
Leverandør: http://www.dorocare.no 
 
 
 
Alternative produkter til digital trygghetsalarm: 
 
 

1. Radioalarmknapp 
2. Doro Enzo alarmknapp 
3. Elliott alarmknapp 
4. Berøringssensor Ping Pong 
5. Smarttelefon Doro 
 
Se egne produktark for tilbehør som kan kobles opp mot trygghetsalarmen. 

 
 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/soke-tjenester/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/tjenestetildeling-og-koordinerende-enhet/
http://www.dorocare.no/
https://care.doro.no/produkter/ny-doro-enzo/
https://care.doro.no/produkter/ny-doro-enzo/
https://care.doro.no/produkter/product3/
https://care.doro.no/wp-content/uploads/2017/02/product_sheet-8040-nb_no.pdf

