Skjemaet sendes til:
Kongsvinger kommune
Koordinerende tjenester
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Bestilling av trygghetsalarm
Det er ingen tildelingskriterier for å kunne få trygghetsalarm; alle som ønsker det får leie
alarm. Trygghetsalarm er ingen lovpålagt kommunal tjeneste, men noe Kongsvinger
kommune velger å tilby sine innbyggere mot betaling.

Vi ber deg fylle ut følgende skjema:
Personopplysninger

Fortrolig informasjon mellom bestiller, Kongsvinger kommune og Doro Trygghetssentralen.
Skjema kan kun sendes per post. E-post og faks skal ikke benyttes, jf lov om personopplysninger.

Navn:

Kvinne ☐
Mann ☐

Adresse:

Oppgang/etasje:
/

Postnummer/-sted:

Tlf.:

Mobil:

Fødsels- og personnummer:
E-post:

KONGSVINGER KOMMUNE
www.kongsvinger.kommune.n
o

T: 62 87 40 00
F: 62 87 40 01

A: Postmottak, 2226 Kongsvinger
E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Bankgiro:
Kto.for skatt:

7112 05 08576
6345 06 04021
Org.nr: 944 117 784

Helseopplysninger
Vekt:

Høyde:

Bevegelse

Syn:

God

God

☐

Middels ☐
cm Dårlig ☐

kg

Hørsel:
God

☐

Middels ☐
Dårlig ☐

☐

Middels ☐
Dårlig ☐

Diagnoser:

Medikamenter (får du ikke plass her, legg ved en liste over medikamentene du bruker):

Hjelpemidler:

Aktivitetsmønster (rutiner/daglige gjøremål):

Andre relevante opplysninger:

Har hjemmesykepleie:

Har hjemmehjelp:

Ja: ☐

Ja: ☐

Nei: ☐

Nei: ☐

Annen fast hjelp:
Fastlege:

2

Kontaktpersoner
Navn kontakt 1:
Adresse:

Postnr. /poststed:

Slektsforhold/relasjon:

Nøkkel, ja/nei:

Tlf. privat:

Tlf. mobil:

Tlf. privat:

Tlf. mobil:

E-post:
Navn kontakt 2:
Adresse:

Postnr. /poststed:

Slektsforhold/relasjon:

Nøkkel, ja/nei:

E-post:

Bestilling

☐

Trygghetsalarm
Digital trygghetsalarm med alarmmottak
Montering/nedmontering av nøkkelboks
Montering av røyksensor(er)
Pris per måned

Kr. 319,00 *

* Prisene er inkludert mva og faktureres etterskuddsvis per måned.

Bestiller må sørge for å ha en nøkkel tilgjengelig ved montering til å legge i nøkkelboksen.
Ved underskrift på dette skjema godtas at hjemmebaserte tjenester (HBT) oppbevarer nøkkel i
nøkkelboks. Nøkkelboksen skal kun benyttes av HBT og kun disse har koden til boksen.
Jamfør Brannløftet, kommunens satsing på brannforebygging, monteres røksensor(er) hos alle.
Sensorer monters i henhold til lover og regelverk for brannforebygging, antall og plassering
avgjøres av montør.
Avtalen med trygghetsalarmen løper frem til den blir sagt opp av bruker eller brukers pårørende.
Dato/underskrift:
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Fylles ut av kommunen
Bruker/løpenummer:

Nøkkelbokskode:

Distrikt/sone:

Sendt fra Kongsvinger kommune, dato:

Hjemmesykepleie per uke:

Hjemmehjelp,

_______________________timer/min.

________________________timer/min. per:
Dag ☐

Antall besøk per dag:

Uke ☐

Ca. klokkeslett:
________ / ________ / ________ / _________

Hver 14. dag ☐
Hver 4. uke ☐
Annet:

Ukedag:
Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐
Torsdag ☐ Fredag ☐
Tilleggsutstyr:
☐ Dørsensor, antall:
☐ Fallsensor, Vibby OAK
☐
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