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Løsningen er tatt i bruk i 
over 90 kommuner i Norge: • Sykehjem 

• Omsorgsboliger/helsehus

• Hjemmetjenesten 
• Bofelleskap for demente

• Boliger for personer med 
funksjonsnedsettelse 

• Sykehus

• I alle tjenester med mål om å 
øke kvaliteten på tjenesten!  



Hva er RoomMate? 
• Anonymisert tilsyn, dag og natt – etter avtale med 

tjenestemottaker. 

• Automatisk alarmering i kritiske situasjoner – Trygghet

• Aktiv varsling med lyd, alarmsmykke, panikknapp eller 
snortrekk 

• To-veis tale, innlytt, lydindikasjon – Kommunikasjon via 
sensoren mellom tjenesten og tjenestemottaker. 

• Krever ikke utstyr på kroppen – Ingenting å huske på! 

• Større trygghet og økt kvalitet på tjenesten



Planlagte tilsyn og hendelsesbaserte tilsyn utføres via PC, nettbrett eller smarttelefon 
Varslinger sendes automatisk til RoomMate app



Mange funksjoner – EN BOKS! 
• Anonymisert digitalt tilsyn

• Fall 

• Sengevarsel(umiddelbart eller forsinkelse) 

• Sette seg opp i seng

• Stolvarsel

• Inn i rommet

• Forlater rommet

• For lenge på bad 

• Aktivitet

• To-veis samtale

• Varsel for høyt lydnivå(rop). 

• Innlytt



«Digitalt tilsyn gir store gevinster når den brukes riktig!» 

üØkt trygghet i alle ledd 
üTrygghet i eget hjem
üBedre søvnkvalitet 
üFallforebyggende
üBedre oversikt for nattevakten 
üMindre stress hos ansatte 
üMer ro i avdelingen 
üSpart tid = mer tid til omsorg 
üØkt kvalitet på tjenesten 
ü«Flere fall enn hva vi er kjent med. Enklere 

for oss å knytte fallene opp mot endringer 
hos brukeren». (Hjemmetjenesten). 

üMindre inngripende – økt privatliv! 



Hvabetyr det for deg?

vTrygghet i eget hjem 

vDu får hjelp til riktig tid, og når du trenger det mest. 

vDu får sove uforstyrret om natten – slik du også fikk hjemme. 

vTilkalle hjelp ved behov, enten via rop eller alarmsmykke 

vHvis du er uheldig å falle, vil RoomMate automatisk alarmere og du vil få 
raskt hjelp! 

(Uten RoomMate vil kanskje ett fall rett etter ett fysisk tilsyn på rommet ikke 
bli oppdaget før flere timer senere, på neste tilsyn...) 



Takk for meg! 
• Unik løsning – eneste som tilbyr tilsyn med anonymiserte bilder 

• Automatisk alarmering i kritiske situasjoner 

• Fungerer like bra dag og natt 

• Effektivisering og bedre kvalitet på tjenesten for tjenestemottakere og ansatte 

• www.roommate.no

• Følg oss på Facebook for nyheter og oppdateringer: RoomMate 
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