RoomMate trygghetssensor
Informasjonsbrosjyre for
tjenestemottakere og pårørende

Hva er en RoomMate?
RoomMate er en sensor som kan varsle hvis
du faller eller trenger hjelp. Moderne teknologi gir
pleierne raskt beskjed hvis noe hender med deg,
selvom du er alene og ikke klarer å varsle selv.

RoomMate virker selv om du har glemt alarmen

Mer trygghet og bedre pleie
Med RoomMate kan pleierne også gjøre tilsyn og sjekke at alt er i
orden hos deg — uten å forstyrre, eller vekke deg. Pleierne slipper
unødvendige rutinesjekker, spesielt om natten når du gjerne vil sove.
RoomMate trygghetssensor er
et supplement til fysisk tilsyn.
Det betyr mer trygghet og mer
tid til samvær og god pleie, som
alltid gjøres av mennesker.

For deg som er pårørende
RoomMate er allerede i bruk i en lang rekke
kommuner rundt om i landet. Tilbakemeldingene
viser at både tjenestemottakere og pårørende
opplever mer trygghet når Roommate-teknologien
brukes som en del av pleien.

Når alarm utløses
Fall-alarm fra RoomMate med bilde, sted og klokkeslett
kan sjekkes ut med en gang på telefon eller nettbrett.
Teknologien sørger for at bildet blir ugjenkjennelig slik
at privatlivet ikke blir krenket. Tilsynet blir loggført, ingen
bilder og video lagres.
Under kan du se hvordan det ser ut på pleierens nettbrett når alarm
kommer inn. Her kan vaktrommet eller pleieren se situasjonen og raskt
bestemme hva som skal gjøres. Høyre bilde viser detaljert bilde. Dette kan
aktiveres dersom situasjonen krever det. Bruk av detaljert bilde loggføres
og opplysninger om hvordan personalet har brukt RoomMate blir beskrevet
i pasientjournalen.

Bilder fra en systemtest i
RoomMates demo-rom

RoomMate har en rekke varslingsmuligheter som
kan tilpasses hver enkelt person, fra fall-alarm til
varsel dersom man ikke kommer tilbake fra toalettet
og flere andre situasjoner avhengig av hva man trenger hjelp til.
RoomMate er et norskdesignet produkt utviklet for norske forhold
i samarbeid med helseinstitusjoner.

Er det noe dere lurer på?

Var denne brosjyren nyttig og informativ?
Har du tilbakemeldinger eller spørsmål?
Kontakt personalet eller send en epost til
info@roommate.no
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