RoomMate
Prøv før kjøp-kampanje på en
«digital transformasjon»

Dette er RoomMate
RoomMate er en unik løsning for å kunne tilby anonymisert,
digitalt tilsyn kombinert med avansert pasientvarsling.
Nå kan kommunen prøve RoomMate i fire måneder før kjøp.

Anonymisert tilsyn
Kommuner bruker RoomMate-løsningen til å passe på
personer som har behov for tilsyn, og varsler om risikosituasjoner. RoomMates sensor kan sende anonymiserte
bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan
kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre
innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred.

Passiv varsling
RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som
varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at
innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen. RoomMatesensoren kan tilkobles utstyr også for aktiv varsling utenfor
synsområdet til sensoren eller som en ekstra sikkerhet,
og fungerer dermed også som en pasientvarslingsløsning.

«Teknologien kan tilpasses individuelle behov og hjelper
med å både avverge fall og gi beboere mer uforstyrret
nattesøvn. Dette gir trygghet for både brukere, pårørende
og ansatte.»
Skien kommune

Tilsyn uten kamera
RoomMate benytter ikke kamera, men en 3D-sensor for å
registrere hendelser i rommet. Anonymiseringen av hendelser i rommet gjøres på selve sensoren, og det sendes derfor
ikke uanonymiserte bilder over internett. Ingen bilder eller
hendelser lagres i administrasjonssystemet, men all aktivitet utført av helsepersonell og administratorer loggføres
i revisjonsspor.

Reduserer fallfaren
RoomMate er utviklet for at helsepersonell uten IT-kompetanse skal kunne bruke og oppleve gevinster med løsningen,
dette innebærer at tilsyns- og alarmløsningen er svært
enkel og intuitiv å bruke. Fordi løsningen i stor grad også
kan varsle om potensielt farlige situasjoner før de oppstår
har vi mange eksempler på at institusjoner med stort hell
har brukt RoomMate for å redusere fallhendelser.

RoomMate kan gi mulighet for en «digital transformasjon» av helsetjenesten.
Flere kommuner har oppdaget hvilken mulighet det gir for tjenestedesign på en
ny måte som gir gevinst til innbyggere, pårørende og ansatte. Prøv-før-kjøp er en
mulighet for å oppleve denne gevinsten for nye kunder, uten økonomisk risiko.

Kontakt oss for et møte rundt «Prøv før
kjøp»-kampanjen i din kommune.
Les mer på www.sensio.no/roommate
eller ring oss på 23 21 00 00.

Gå til www.sensio.no/roommate

