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Omfattning: Privata utförare 

Egen regi; Enhetschefer, omvårdnadspersonal, kommunens teknik enhet 

 

Rutin: 

 

 Nyckelbyte ska alltid ske vårdtagarens hem. 

 Kvittens ska skrivas. (kvittens för nycklar, trygghetslarm och digitalt lås finns i 

separat dokument). 

 Kvittensen upprättas i två exemplar, en till vårdtagaren och en förvaras inlåst i 

basstationen i det aktuella området (se nedan). 

 Nycklar ska förvaras i godkända nyckelskåp, inlåst på basstation i det aktuella 

området (se nedan). 

 Alla nycklar har nyckelbricka med nummer och Keycode ”Lägg mig i 

brevlådan”. Röd bricka tillhör trygghetslarm och gul bricka tillhör 

trygghetsbesök. 

 Signeringslista ska alltid fyllas i då någon lånar nyckel från basstationen. 

Nyckeln som finns på basstationen ska återlämnas varje dag eftersom även t.ex 

nattpatrull och Trygg hemgång kan behöva använda den. Om nyckel har 

tappats ska enhetschef och larmansvarig meddelas snarast.  

 Innan låsbyte blir aktuellt ligger det på hemtjänstpersonal/nattpatrull att 

meddela den berörda vårdtagaren eller anhöriga vad som har inträffat.  

 

 

Basstations placering: 

Ronneby på Espegården 

Bräkne-Hoby på Lindebo 

Backaryd på Backen 

Eringsboda på Björkliden 

Johannishus/Listerby på Ålycke 

Kallinge på Olsgården 

 



Egen regi 

Digitalt lås och eventuellt trygghetslarm  

 Kommunens hemtjänstpersonal skriver kvittens för det digitala låset. 

 Vid installation av det digitala låset ska även 1 nyckel kvitteras ut till kommunens 

basstation.  

 

Privata utförare 

Digitalt lås och eventuellt trygghetslarm - Kommunens teknikenhet installerar tekniken, 

trygghetslarm och digitalt lås. De ger även behörighet till den aktuella utföraren.  

 App:en till de digitala låsen laddas ner av leverantören, i övrigt ägs hela installations- 

och handhavandeprocessen av kommunens teknikenhet. 

 Teknikenheten skriver kvittens för det digitala låset. 

 Vid installation av det digitala låset ska 1 nyckel kvitteras ut av den privata utföraren 

och 1 nyckel till kommunens basstation. I största möjliga mån möter privat utförare 

upp personal från teknikenheten hos vårdtagaren. I annat fall ansvarar den privata 

leverantören för att kvittera ut sin nyckel. 


