
 

Utgåva 1 

GPS-Larm 
 
Till dig som blivit beviljad GPS-Larm 
(Posifon Navy) 

 
Vad är GPS-Larm? 
Syftet med ett GPS-Larm är att öka din trygghet. 
För dig som användare så är det en klocka som du bär på din 
handled. Denna klocka är utrustad med GPS- samt GSM-teknik, som 
möjliggör att Omsorgsförvaltningens personal kan hitta och hjälpa dig 
om detta skulle behövas. 
 
Hur vet jag att larmet fungerar? 
Detta är inget som ni behöver oroa er för. TLC som är kommunens 
larmcentral och som tar emot eventuella larm från din klocka 
funktionsövervakar signalen och meddelar berörd omsorgspersonal 
om ett fel skulle upptäckas. Då kommer personalen att ta en kontakt 
med er för att komma ut på ett besök och kontrollera er klocka. 
 
Vad är det för något som vi sätter upp på din dörr? 
På din ytterdörr sätter vi upp en enhet som kommer från företaget 
Phoniro AB. Denna enhet gör att omsorgspersonalen kan genomföra 
ett säkrare besök hos dig, både för deras del, men framförallt för dig. 
I och med att omsorgspersonalen vid behov kan öppna din dörr med 
hjälp av sina arbetstelefoner så behöver de inte åka till deras 
nyckelförvaring för att hämta ut din nyckel. Detta är den stora fördelen 
i och med att man då kan minska på tiden innan din hjälp kommer. 
Om någon av omsorgspersonalen måste göra ett besök hos dig så 
registrerar enheten vem det är som gör besöket hos dig, vilken tid de 
kom och när de gick.  
 
Hur går jag tillväga för att säga upp/avsluta mitt GPS-Larm? 
Om du vill säga upp/avsluta ditt GPS-Larm så skall du vända dig till 
den biståndshandläggaren som beviljade ditt GPS-Larm. 
 

Om du har frågor och funderingar kring utrustningen. 
Om du har hemtjänst så kan säkert de besvara dina frågor och 
funderingar, och du är alltid välkommen att kontakta 
Omsorgsförvaltningens teknikgrupp med telefontid: 
Vardagar klockan 7:30 - 10:00, på telefonnummer 0480-45 25 43. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Kalmar kommun/Omsorgsförvaltningen 
 
 
 
Namn Namn 
 
 
 
Befattning Befattning  

 
    


