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Rutin för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen i 

samband med Trygghetslarm 

 
Trygghetslarm beviljas utan biståndsbedömning och syftar till att minska risken för 

otrygghet, öka möjligheten till att bo kvar hemma och att leva ett självständigt liv. 

 
Trygghetslarm är en insats utifrån Socialtjänstlagen, SoL. 

Omvårdnadspersonal utför insatser enligt Socialtjänstlagen, t.ex. svara på 

trygghetslarm. 

 
Legitimerad personal arbetar alltid enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Leg. personal 

i kommunen är sjuksköterska, arbetsterapeut oh fysioterapeut. Som legitimerad 

yrkesutövare har man ett personligt yrkesansvar, Patientsäkerhetslag 2010:659. 

Att svara på trygghetslarm är ingen hälso- och sjukvårdsuppgift och ska därför inte 

utföras av legitimerad personal. 

 
 

Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med trygghetslarm 

 Trygghetslarm, primärvården är hälso- och sjukvårdsansvarig 

 Trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen är ansvarig för 

hälso- och sjukvården 

 
 

Vid trygghetslarm 

Svara på larm ansvarar omvårdnadspersonal inom hemvården för. 

Om vårdtagaren och/eller omvårdnadspersonalen bedömer att det finns behov av hälso- 

och sjukvård: 

 

1. Akut situation – kontakta 112 
 
 

 
Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

Handläggare: Malin Swärd, malin.svard@tibro.se, Tel: 0504-183 77 
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2. Mindre akut situation: 

 Är primärvården hälso- och sjukvårdsansvariga – kontakta primärvården 

alternativt 1177 

 Är kommunen hälso- och sjukvårdsansvariga – kontakta 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska alternativt tjänstgörande sjuksköterska 

 
3. Som råd och stöd i en situation där du som omvårdnadspersonal svarar på ett 

larm och är osäker på hur du ska hantera orsaken till larmet kan kommunens 

sjuksköterska kontaktas. 

 
 
 

Sjuksköterska 

Kommunens sjuksköterskor har kännedom om personer inskrivna i kommunal hälso- och 

sjukvård och ska tillkallas då behov av hälso- och sjukvård förekommer. Ssk tar då över 

ansvaret för bedömning och eventuella åtgärder. 

För personer som INTE är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har kommunens 

sjuksköterskor ingen information och inte tillgång till någon patientjournal. Ssk kan därför 

inte ta över bedömning och beslut om åtgärder utan enbart vara ett stöd för vårdtagaren 

och för omvårdnadspersonalen vid kontakt och i väntan på vård från primärvård eller 

sjukhus. 

 
 

Arbetsterapeut och fysioterapeut 

För personer med kommunal hälso- och sjukvård kan det även bli aktuellt att kontakta 

kommunens arbetsterapeut alt. Fysioterapeut vid vissa händelser, t.ex. efter en fallolycka. 

 
 

Dokumentation 

Alla personer med trygghetslarm finns upplagda i kommunens verksamhetssystem 

Treserva. Legitimerad personal dokumenterar i patientjournal i Treserva. 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska 


