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Oslo, 10. oktober 2022 

Kommunenes Servicekontor 

 
 

Ledningsbasert trygghetsalarm for våre medlemmer og/eller 

deres pårørende 

FELO er en interesseorganisasjon for personer som har plager og/eller helseskader som følge 

av eksponering for elektromagnetiske felt og stråling (EMF). Organisasjonen har som formål 

å støtte og gi informasjon og råd til dem som blir rammet av el- overfølsomhet, slik at de kan 

leve best mulig i et samfunn som blir stadig mer elektromagnetisk utfordrende. 

Når kobbernettet legges ned, går de fleste tele- og internettleverandører over til trådløse 

systemer. El-overfølsomme får store plager av trådløse signaler og kan derfor ikke benytte 

denne teknologien i særlig grad. Denne gruppen må kable alle sine elektroniske artikler, også 

telefon og trygghetsalarm. 

FELO har kontaktet fire kommuner med spørsmål om trygghetsalarm. Ingen av disse tilbyr 

ledningsbaserte systemer. Dette er svært uheldig for el-overfølsomme med behov for 

trygghetsalarm til seg selv eller til en av sine pårørende. FELO har derfor undersøkt markedet 

for å finne et system som kan benyttes av våre medlemmer. 

Vi anbefaler modellen CareIP® Mobile fra Cerium (tidligere DORO). Den gir en fullstendig 

digital, fremtidssikker løsning, og kan kommunisere enten via GSM, GPRS eller IP/Internett. 

For å unngå stråling, velger man kommunikasjon via IP/Internett og kopler alarmen via 

ledning til IP telefon. For ytterligere informasjon, se: https://www.careium.com/nb-

no/shop/social-alarms/careip-mobile/. Vi anbefaler kommunene å inkludere denne 

modellen i sin produktportefølje. Da blir det enkelt for enhver bruker å velge kablet 

trygghetsalarm, og servicekontorene vil ha kunnskap om produktet når behovet oppstår. 

FELO ber om at våre medlemmer og/eller deres pårørende som trenger trygghetsalarm får 

koplet CareIP® Mobile via ledning til IP telefon. Alle trådløse funksjoner må samtidig slås av.   

Ta gjerne kontakt med FELO på post@felo.no eller tlf. 33 48 13 00 fredager kl. 10:00 – 14:00 

dersom dere har spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen 

Mona Olsen         Solveig Glomsrød 

Styremedlem         Leder  

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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