Velferdsteknologi på Biri omsorgssenter
Informasjon til tjenestemottakere og pårørende

Velferdsteknologi handler om å kunne gi personer
med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet
og større mulighet til å klare seg på egenhånd.
Moderne teknologi gir pleiere raskt beskjed hvis
noe hender deg, selv om du er alene og ikke
klarer å varsle selv.

På Biri omsorgssenter er denne velferdsteknologien installert.
Furulia og Gulboligen har og installert mye velferdsteknologi, men tilpasses
individuelt. Kontakt virksomheten for nærmere informasjon.

1. RoomMate
RoomMate er en trygghetssensor som er installert på rommet og kan varsle hvis du
faller på gulvet eller trenger hjelp, selv om du er alene på rommet. Pleiere kan
gjøre tilsyn og sjekke at alt er i orden - uten å forstyrre eller vekke deg.
RoomMate har flere varslingsmuligheter, som tilpasses den enkelte.
Når alarm utløses går varsel til angitt telefon eller nettbrett med bilde, sted og
klokkeslett. Teknologien sørger for at bildet er ugjenkjennelig.
Tilsynet blir loggført, ingen bilder og video lagres. Detaljert bilde kan aktiveres
dersom situasjonen krever det, men blir da loggført.

2. TouchGo
TouchGo er en elektronisk dørmontering som gjør at beboer bare kan gå inn på eget
rom – og ikke feil inn på en annens rom.
Både ansatte og beboere går med et «smykke» eller «klokke» som styrer hvilke
dører de kan åpne.
Løsningen er «handsfree,» døren låses opp når du tar på dørhåndtaket.

3. Automatisk tilstedemarkering
Dette er montert på alle beboer rom samt oppholdsrom, og gir muligheter for både
ansatte og beboere til å automatisk markere hvor i bygget de er.
Når en beboer utløser sitt alarmsmykke får de ansatte beskjed hvor i avdelingen
personen oppholder seg.
Hvis en ansatt utløser nød eller assistansealarm, vil de andre på avdelingen få
beskjed om hvor denne personen oppholder seg, da typisk inne på et beboerrom.

4. Sykesignalanlegg
Det er montert et noe mer tradisjonelt sykesignalanlegg, men som er 100% trådløst
med dekning over hele bygget samt store deler av uteareal.
Dette består av:
1. En stor rød hjelpknapp på alle beboeres bad.
2. Nødsmykke til alle beboere.
3. Smykke til alle ansatte med nød og assistanse.
4. Muligheter for å koble til en stor andel sensorer som kan individuelt tilpasses
beboers behov.

5. Porttelefon
På Biri omsorgssenter er det porttelefon ved hovedinngangen.
Ansatte ser hvem som ringer på, og besvarer/åpner inngangsdør via
mobiltelefon.

6. Hepro responssenter
Alle varsler som utløses går til Hepro respons mobilapp. Under ser du eksempler
på hvordan det ser ut på mobiltelefonen den ansatte bruker på arbeid.

