


Akselerer læring og øker produktivitet







VR i Velferd



Virtuell velferdsleilighet

• Vis frem hjelpemidler
• Sett ut digitale tvillinger av hjelpemidler og lær hvordan de 

funker

• Jobbe med caser
• Leiligheten egner seg godt for utdanning og øving i hvilke 

hjelpemidler som passer til hvem

• Lev deg inn i brukerens hverdag
• VR lar deg kjenne på hvordan det er å for eksempel ha 

synshemninger eller være dement

• Kostnadseffektivt
• Med et virtuelt visningsrom er det enkelt og rimlig å trene

• Du kan trene fra hvor som helst!
• Løsningen er tilgjengelig over nett, så man kan trene uansett 

hvor man befinner seg





Thank you!



Bolig for Livet

Fallskader er vanlig blant eldre, og omtrent halvparten av eldre som bor hjemme - faller i løpet av et år. 
Mange kommer ikke tilbake til funksjonsnivået de hadde før skaden, og trenger hjelp for å kunne bli boende hjemme.

✓ Fra kommunehelsetjenesten vet man at opp mot 40 prosent av innleggelsene på sykehjem, skjer i etterkant av fall.  Hoftebrudd er en alvorlig og 
vanlig fallskade, som nesten bare rammer eldre. Om lag halvparten av hjemmeboende eldre som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det 
funksjonsnivået de hadde før skaden med tanke på gangfunksjon og å være selvhjulpen hjemme.

✓ Norge har en av verdens høyeste forekomster av hoftebrudd med cirka 9000 brudd årlig.

✓ Hoftebrudd er en av de mest kostnadskrevende diagnosene i Norge. Et gjennomsnittlig hoftebrudd ble for ti år siden beregnet å koste cirka 540.000 
kroner bare i løpet av det første året, og det koster nå sannsynligvis totalt mer enn 1 million kroner per brudd. 

sykepleien.no



Hvem er vi? 

IsFritt AS er Skandinavias største produsent og leverandør av 

modulbaserte, utendørs varmematter 

Hva vil vi?

Vår misjon er å reduserer antall fallulykker på glatt underlag, samt forhindre snø og 

isdannelser på områder det ønskes en trygg og rask tilgang til





IsFritt varmematter gir deg trygghet 
til å gå ut og inn av egen bolig på vinterstid 

Solid konstruksjon, grov overflate for anti skli og vannavrenning

Alle matter kan seriekobles med hverandre

Plug & Play – siste matte krever kun utendørs stikkontakt

Kan kobles til temperaturstyrt sensor el annen smarthus løsning

5 forskjellige størrelser
- 25x70 trappetrinn (80W)
- 27x95 trappetrinn (108W)
- 60x90 dørmatte (230W)
- 110x70 gangstimatte (300W)
- 150x90 gangstimatte (410W)  



Hva koster så dette - i disse «spenstige» strømpris tider…? 

Med dagens spotpris på 170 øre pr kWh koster det å ha på varmen i en trapp med 4 trinn + 1 dørmatte 
(som vist på bildet) kr. 1,05 pr time. Varmemattene evner å smelte 6 cm snø pr time ☺

620 watt = 0,62 kWh*1,7=1,054

www.isfritt.com






