TRYGGHETSPAKKE

Drammen kommune ønsker å bidra til at du som innbygger opplever
trygghet og selvstendighet i hverdagen, og samtidig får hjelp når du
trenger det.

Hva er viktig for deg?

Vi vil gjerne vite hva som er viktig for deg i ditt liv, slik at vi sammen
kan finne løsninger som bidrar til å skape mening og mestring i
hverdagen.
Kommunen kan tilby flere teknologiske løsninger utover
trygghetspakken som kan bidra til at du mestrer hverdagen og
bevarer din selvstendighet.

Om trygghetspakken

Trygghetspakke kan gi deg hjelp når du trenger det
og mestring i hverdagen.
Kommunen kan kreve egenandel for tjenesten. Egenandelen
er fastsatt av kommunestyret og satsene justeres årlig. For mer
informasjon om egenandel se nettsiden: https://www.drammen.
kommune.no/tjenester/helse-omsorg/egenbetaling/
Trygghetspakken inneholder trygghetsalarm, én røykvarsler og
digital nøkkelboks.
Drammen kommune samarbeider med Tellu for å levere tjenesten.
Montører fra Tellu sin underleverandør Assistent Partner vil kontakte
deg for å avtale tid for montering. Når de kommer til boligen din, er
de iført arbeidstøy med Assistent Partners logo, samt ID-kort. Ved
feil eller andre problemer med utstyret, vil de ta kontakt med deg på
telefon for å komme på et servicebesøk for å rette utstyret.

TRYGGHETSALARM
Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som
du bærer på deg og som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra
hjemmesykepleien for deg som bor hjemme. Trygghetsalarmen
består av en sentral og en alarmknapp.
Utløser du trygghetsalarmen vil helsefaglig personell fra
responssenteret snakke til deg via høyttaleren og du kan svare.
Sentralen har god rekkevidde i egen bolig.
Du kan bruke alarmutløseren, enten som «smykke» rundt halsen eller
på armen som en «klokke». Trygghetsalarmen er vanntett og kan
dermed brukes for eksempel når du dusjer. Det ubrukte utstyret legges
tilgjengelig under lokket på sentralen, slik at du kan bytte senere hvis du
ønsker det.

NØKKELBOKS
For at hjemmetjenesten skal kunne rykke ut og hjelpe, må de kunne
låse seg inn til deg. Derfor vil det bli montert en nøkkelboks ved
inngangsdøren din. Vi ber deg ha klar en ekstra nøkkel som skal
ligge i nøkkelboksen. Bor du i blokk eller i flermannsbolig, må det i
tillegg monteres en nøkkelboks på utsiden av bygget. Dersom du har
en nøkkelboks fra før, vil kun låsesylinderen i boksen bli byttet ut.
Hjemmetjenesten åpner nøkkelboksen med sin mobiltelefon.
Kun autorisert helsepersonell i hjemmetjenesten kan gjøre dette.
Selv skal du bruke din egen nøkkel som i dag.

RØYKVARSLER
For å øke tryggheten kan du også få røykvarsler. Denne er
knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen.
Dersom røykvarsleren blir utløst, vil responssenteret kontakte deg
via trygghetsalarmen. Dere vil da kunne snakke sammen. Dersom
det er røykutvikling eller brann i boligen din, varsler responssenteret
brannvesenet.
Hvis boligen din går over flere etasjer, eller du har en stor bolig,
kan det være behov for flere røykvarslere for å oppnå tilstrekkelig
dekning. Dette kan du få tilbud om hvis du ønsker det.

SENSORER SOM KAN
KOBLES TIL TRYGGHETSPAKKEN
Kommunen kan tilby flere teknologiske løsninger utover trygghets
pakken. Det er løsninger som kan bidra til at du mestrer hverdagen
og bevarer din selvstendighet.
De tjenestene som det i dag er mulig å legge til trygghetspakken er:

DØRALARM

• har en magnetbryter som gjør at alarmen utløses når døren åpnes
• nyttig for personer som går ut på natta
• kan kombineres med lokaliseringsteknologi
• kan varsle hvis du ikke har åpnet døren på en stund
• kan tilpasses den enkeltes behov

FALLALARM

• monteres på armen, er vanntett og ser lik ut som en vanlig
alarmknapp med en hvit ring på lokket
• registrerer brå fall – registrerer ikke sakte fall
• sender alarm idet fallet har oppstått slik at personen kan få
nødvendig hjelp

BEVEGELSESSENSOR

• en ekstra sikkerhet der trygghetsalarm og/eller fallalarm ikke
dekker behovet
• kan monteres flere steder i huset etter behov
• sensoren kan oppdage bevegelse på opp til fire meters avstand
• varsler også hvis du ikke er aktiv på en stund

RESPONSSENTER
Alle sensorer og alarmer blir koblet opp mot et responssenter.
For deg betyr det at det er kvalifisert helsepersonell som vil besvare
alarmer og varsler fra deg. Operatørene vil avklare årsaken til
alarmen og vurdere om det er nødvendig å varsle hjemmetjenesten,
ambulansetjenesten, pårørende eller andre.
Hjemmetjenesten blir oppringt av responssentertjenesten og kommer
hjem til deg når det er behov for det.
Responssenteret er åpent hele døgnet, hele året. De følger hele tiden
med på at trygghetsalarmen fungerer slik den skal.
Hvis du får innvilget sensorer som fallalarm, døralam etc., vil også de
kobles til responssentertjenesten.
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