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Processer Trygghetslarm Hemtjänst <-> Tekniskagruppen 
 

1 Beställning/bevakning Trygghetslarm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggare 

Skapar underlag för 

bevakning. 

Bevakning innehåller:  

Anhörigkontakt 

Tillhörighet HTJ-grupp 

Ev känd arbetsmiljö 

Hälsotillstånd (ej 80+) 

Skickar bevakning till 

Tekniskagruppen. 

Tekniskagruppen 

Skickar kvittens till Handläggare. 

Planerar och bokar tid med kund. 

Programmerar Trygghetslarm. 

Skickar underlag till Larmcentralen. 

Provlarm till Larmcentralen. 

Installerar och informerar hos kund. 

Lämnar underlag och nyckel till HTJ-grupp. 

 

Tekniskagruppen 

Skickar kvittens till avgiftshandläggare. 

Dokumenterar i Procapita och Phoniro. 

Meddelar ev avvikelse till HTJ grupp via 

bevakning. 
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2 Avslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 Felanmälan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef 

Skapar underlag för 

bevakning. 

Bevakning innehåller:  

Anhörigkontakt 

Orsak 

Skickar bevakning till 

Tekniskagruppen. 

Tekniskagruppen 

Skickar kvittens till HTJ grupp. 

Planerar och bokar tid med 

kund/anhörig. 

Kontaktar HTJ grupp (ringer planerare) 

för beställning av nycklar. 

Inhämtar nyckel, nyckelkvittens och 

larmkort hos HTJ grupp. 

Demonterar larm/lås, återställer kundlås 

och återlämnar nyckel hos 

kund/anhörig. 

Dokumenterar/avslutar i Phoniro, 

Procapita, Räddningstjänsten (larmkort), 

portaler och i larmregister. 

Skickar kvittens till avgiftshandläggare. 

Hemtjänst 

Skapar felanmälan via  

länk: 

http://valfardsteknologi.

kristianstad.se/ 

Felanmälan gäller: 

Trygghetslarm 

Phonirolås 

E-tillsyn (kamera) 

Mobiltelefon 

Tekniskagruppen 

Felanmälan inkommer till 

funktionsbrevlåda. 

Tekniker registrerar ärende och besvarar 

avsändare. Tekniker felsöker och åtgärdar.  

Vid byte av trygghetstelefon utförs: 

Programmering Trygghetslarm. 

Skicka underlag till Larmcentralen. 

Provlarm till Larmcentralen. 

Utlämning av ny trygghetstelefon till HTJ-

grupp som byter trygghetstelefon hos 

kund. 

HTJ-grupp meddelar via mail att 

trygghetslarm är utbytt och  dokumenterar 

i Phoniro.  

Tekniskagruppen inhämtar trygghetslarm 

hos HTJ-grupp och dokumenterar, 

uppdaterar portal, stickan samt skickar 

trygghetslarm på service. 

http://valfardsteknologi.kristianstad.se/
http://valfardsteknologi.kristianstad.se/
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4 Batteribyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Utbyte av larmknapp 

 

Larmcentralen 

Larmcentralen skickar mail 

till funktionsbrevlåda 

gällande batteristatus i 

trygghetslarm. 

Tekniskagruppen 

Ärende inkommer till funktionsbrevlåda. 

Tekniker registrerar ärende.  

Tekniker verifierar i larmportal och 

kontrollerar driftstatus och larmkort. 

Tekniker kontaktar kund alt HTJ-grupp för 

batteribyte. 

Tekniker utför batteribyte och 

dokumenterar i larmportal och Phoniro. 

Hemtjänst 

Ny larmknapp hämtas av 

HTJ-personal i HTJ-lokal 

och utlämnas av HTJ-

personal till kund och 

dokumenterar i Phoniro. 

Om larmknapp saknas i 

HTJ-lokal, skapa 

felanmälan via  länk: 

http://valfardsteknologi.

kristianstad.se/ 

Tekniskagruppen 

Felanmälan inkommer till funktionsbrevlåda. 

Tekniker registrerar ärende och besvarar 

avsändare.  

Tekniker utlämnar larmknapp till HTJ-lokal. 

http://valfardsteknologi.kristianstad.se/
http://valfardsteknologi.kristianstad.se/

