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Avstillingskort til RoomMate 
 
Personvern står helt sentralt i RoomMate-systemet. Det er ingen permanent lagring av 
bilder, lyd eller video. Likevel kan det være situasjoner hvor det er ønskelig å deaktivere 
RoomMate-sensoren for en kortere periode. Dette kan være ved besøk, i stellsituasjoner 
eller der tjenestemottaker ønsker privatliv. For dette brukes avstillingskortet eller avstilling 
via tilsynssiden som vil sperre for muligheten for tilsyn samt undertrykke passive alarmer og 
varsler. Aktive alarmer som alarmsmykke eller tilsvarende vil fortsatt bli sendt.  
 
Kortet har en refleksside og en hvit side. Når personalet eller pårørende går inn i rommet og 
ikke ønsker at det skal sendes varslinger eller at det utføres digitalt tilsyn i forbindelse med 
stell/tilsyn/besøk så snur de avstillingskortet med reflekssiden ut mot RoomMate. Fra kortet 
blir vendt med reflekssiden ut mot RoomMate har det en avstillingstid på 30* minutter, 
etter det vil systemet automatisk starte opp igjen. Dette er for å sikre mot at 
personalet/pårørende glemmer å snu kortet og at reelle varslinger uteblir. Når personalet 
/pårørende går ut av rommet er det viktig at kortet vendes med hvit side mot RoomMate 
slik at varslinger blir aktivert igjen.  
 
Hvis dere ønsker å avstille RoomMate-enheten i ytterligere 30 minutter, må dere fjerne 
kortet fra kroken i 20 sekunder før dere setter det på igjen med refleksside ut i rommet.  
 
*Avstillingstiden kan justeres og tilpasses behovet. Avstillingstiden for reflekskort endres av 
administrator under soneinnstillinger à reflekskort tidsgrense. I tilsynssiden vil alle 
tjenesteutøvere velge avstillingstiden pr.boenhet når boenheten avstilles direkte i 
tilsynssiden.  
 
Området kroken/kortet henger i er markert for at RoomMate-enheten skal avstille varslinger 
når den ser refleks i det markerte området. Det er derfor viktig at kroken ikke flyttes uten 
avtale med RoomMate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Går inn i rommet for stell/besøk: Snu kortet med refleksside ut mot RoomMate for å 
avstille varslinger og tilsyn.  

2. Går ut av rommet etter stell/besøk: Snu kortet slik at refleksside vender inn mot 
veggen og hvit side ut.  


