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Produktinformation

En mer aktiv livsstil
med mobila trygghetslarm
Tillsammans med Salus Mea vill vi möjliggöra 
en mer aktiv vardag för de äldre och funktions- 
hindrade. Detta möjliggörs med hjälp av mobila 
trygghetslarm via en app. 
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I dagens samhälle så är många äldre eller funktionshindrade begränsade av att stanna
hemma på grund av att trygghetslarmen inte är mobila. I april startade vi tillsammans
med Salus Mea ett spännande pilotprojekt, där vi vill möjliggöra en mer aktiv livsstil 
med hjälp av mobila trygghetslarm via en app.

Trygghetslarmen behöver utvecklas

Mobila trygghetslarm i praktiken

Vid larmning startas ett videosamtal och personen som larmar, 
kommer i direktkontakt med sin kontaktperson. Med hjälp 
av appens inbyggda GPS-funktion, så kan personalen enkelt 
se platsinformationen hos brukaren. Detta skapar en ökad 
livskvalitet hos den äldre eller funktionshindrade, samtidigt som 
användaren, anhöriga och personalen kan känna sig trygga.  
 
Hittills har vi processat fram ett nuläge som kartlägger de 
funktioner som appen kan ersätta, och tillsammans utvecklat 
och testat appen för att säkerställa att funktionerna passar 
brukarnas behov. Allt som allt kommer appen att kunna 
ersätta både trygghetslarm, GPS-larm, trygghetssamtal och 
ledsagning. Nästa fas i arbetet är att låta brukaren testa appen, 
vilket förhoppningsvis kommer att ske under hösten.
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Vi vet att dagens traditionella trygghetslarm behöver ersättas av 
mobila lösningar. Personer ska inte begränsas av att trygghetslarmet 
endast fungerar i det egna hemmet. Det är viktigt att kunna bibehålla 
en aktiv livsstil så länge som möjligt och att samtidigt kunna känna 
sig trygg.

Det bästa med en app är att vi hela tiden kan utveckla den och 
på så sätt göra de äldres eller funktionshindrade och omsorg-
spersonalens vardag bättre. Ytterligare funktioner i form av 
exempelvis reella mätvärden som kroppstemperatur, vikt, EKG, 
blodtryck och fallregistrering finns också med i utvecklingen av
appen. Om datan tolkas på rätt sätt, så kan vård- & omsorg-
spersonalen säkerhetsställa att de finns där de behövs som 
mest. Datan som samlas måste godkännas från den äldre och 
ingenting kommer att ske på bekostnad av brukarens integ-
ritet.

Samarbetspartners

https://www.foxway.com/sv/vara-tjanster/offentlig-sektor-se/kommun-se/
mailto:hej%40foxway.com?subject=
mailto:ulf.karlsson%40foxway.com?subject=Mobilitet%20i%20v%C3%A5rden
https://www.foxway.com/sv/vara-tjanster/offentlig-sektor-se/kommun-se/
mailto:josef.lind%40foxway.com%20?subject=Mobilitet%20i%20v%C3%A5rden
https://www.foxway.com/sv/vara-tjanster/offentlig-sektor-se/kommun-se/

