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Larmombud särskilt boende 

- Vara ”specialist” på larm på den enhet man arbetar och samarbeta tillsammans 
med larmansvarig.  

 

- Inprogrammera och avprogrammera larmknapp och tillbehör. 

 

- Returnera gamla och trasiga larm och larmknappar till larmleverantören – vid 
behov kontakta larmansvarig. 

 

- Åtgärda enklare problem med larm och tillbehör  

 

- För support vid uppkomna fel tar larmombudet eller annan personal kontakt med 
larmleverantören.  

 
- Vara med på utbildningar gällande larm och i sin tur utbilda arbetskamraterna och 

föra viktig information vidare. Ha en stående punkt på APT där man delger 
arbetskamrater om vad som är på gång inom området.  

 
 

- Vid behov kvittera ut tillbehör i akutförrådet på hemvården. Mejla larmansvarig vad 
ni lånat.  
 
 

- Ombesörja att larmtillbehör lämnas tillbaka till larmansvarig efter sju dagar samt att 
det är i gott skick.   
 
 

- Ansvara för akutförrådet på sin enhet, att de tillbehör man bestämt ska finnas där, 
alltid finns där och inte blir liggande någon annanstans  

 

 
- Tillsammans med enhetschef upprätta lokal larmrutin som ska innehålla: 

o Provlarm av larm och larmknapp (hur ofta och vem som utför) 
o Hur man som personal går tillväga vid olika händelser som kan inträffa, var 

man vänder sig osv 
o Hur nyanställd personal och vikarier får kunskap i hur larmen på enheten 

fungerar 
o Övrigt  
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Larmansvarigs roll på särskilt boende 

- Beställa och tillhandahålla tillbehör och se till att detta finns i ”lager” på hemvården 
 
 

- Omvärldsbevaka och hålla sig a jour inom området  
 
 

- ”Utbilda” personal i hur tillbehör och ev. GPS-larm fungerar och hur de används 

 

- Planera utbildningstillfällen med leverantören en gång/år 

 

- Vid behov ta fram larmloggar  

 

 

Samtlig omvårdnadspersonals ansvar: 

- Ha kontakt med larmansvarig vid behov. Det går ej att vänta på att larmombud ska 
finnas på plats 
 

- Provlarma och se att larm och knapp fungerar 
 

- Informera ny personal och vikarier hur larmsystemet fungerar inkl. tillbehör. 

 

- Vårdtagare som befinner sig på särskilt boende, eller korttid och som önskar larm, 
ska ha blått armband. Önskar vårdtagaren att ha larmet runt halsen ska bandet 
vara märkt med blått. 
 

- Vid hemgång från korttid eller särskild boende ska personal se till att 
avdelningslarmet stannar kvar på enheten. Viktigt att larmklockorna inte förväxlas.  
 

 

 


