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INDLEDNING – ALARMER I BORGERS BOLIG 
 

Denne del beskriver Næstved Kommunes kvalitetsstandard på området alarmer i borger bolig. Kvalitetsstandarden 

er en detaljeret beskrivelse af den indsats, som kan bevilliges til Næstved Kommunes borgere, og er således et 

udtryk for det politiske serviceniveau. 

 

Kvalitetsstandarden skal ses i sammenhæng med kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel-, sygepleje- og boligom-

rådet. Myndigheden anvender kvalitetsstandarderne i kombination i den rehabiliterende tankegang, som al hjælp 

tilrettelægges ud fra. 

 

Det betyder, at Myndigheden altid arbejder på at kompensere ud fra mindste indgrebsprincippet, og med sigte på at 

give alle borgere med behov for hjælp, mulighed for at genvinde færdigheder, som understøtter, at de kan opnå 

uafhængighed af hjælp og deltagelse i hverdagslivet. 

 

Formålet med indsatsen i alarmer i borgers bolig er, at det vil afhjælpe borgerens manglende evne til at tilkalde 

hjælp. Hvis en borger med betydelig mental funktionsnedsættelse ikke er i stand til at tage vare på sig selv, og kan 

udsætte sig selv for fare, kan man, med borgeren samtykke, installere alarmer og sensorer i borgerens hjem, som 

kan tilkalde akut hjælp. 

 

Det er demenskonsulenten i Næstved Kommune, der er ansvarlig for udredning i forhold til borgerens behov. De 

sikrer ligeledes, at alle andre relevante muligheder er afprøvet, fx telefoner med nødkald, smartphone eller andre 

kommunikationsmidler med nødkaldsfunktion. 

 

Demenskonsulent udfylder et observationsskema i samarbejde med borger og en for borgeren kendt person, fx en 

pårørende, ægtefælle, nabo, ven eller bekendt. Gennem dialog med begge sikres, at borgeren kender til foranstalt-

ningen og ikke modsætter sig installationen. Alarmer og sensorer bliver leveret af kommunens ældreområde i sam-

arbejde med hjælpemiddeldepotet. 

 

Lovområdet på alarmer og sensorer følger Lov om Social Service § 82, der forpligter kommunalbestyrelsen til at 

sikre omsorg til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne inte-

resser. Det kan virke som et stort indgreb i en borgers hverdag, og installationen sker derfor kun med borgers 

samtykke, samt en for borgeren kendt persons samtykke. 
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INDSATS – ALARMER I BORGERS BOLIG 
 

§ 82 Alarmer i borgers bolig 
 

Trædemåtter, sengealarmer og sensorer inde i borgerens bolig 
 

Kvalitetsmål 

At sikre, at borgere, som ikke er i stand til at tilkalde hjælp eller som ikke har forståelse for sit eget funktionsniveaus 

begrænsninger, ikke kommer til skade eller på anden måde lider overlast. 

 

Aktiviteter i indsatsen er 

En alarmmåtte og en sensor ved eller på sengen, alternativt andet sted inde i egen bolig, hvor ingen andre foran-

staltninger har kunnet afhjælpe behovet. 

 

Den kommunale hjemmepleje tilkaldes via Nødkaldet. Responstid kan være 15-20 minutter for borgere i egen bolig. 

 

Kriterier for tildeling 

Betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, hvor den nedsatte funktionsevne er en konsekvens af mental 

svækkelse, der er fremadskridende. 

Udsætter sig selv for fare ved at stå ud af sengen uden støtte. 

Modtagere af personlig og praktisk hjælp, samt socialpædagogisk bistand, i bo- og dagtilbud. 

 

Frekvens 

Ydelsens længde er afhængig af borgerens behov. 

Der skal ske en løbende registrering af, hvor ofte borgeren aktiverer sin alarm. 

 

Behovet skal evalueres hver halve år. 

 

Særlige forhold 

Der er ingen særlige forhold ved alarmer i borgers bolig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2022 

Center for Sundhed og Ældre 


