
RoomMate er en unik løsning for å kunne tilby anonymisert, digitalt tilsyn 
kombinert med avansert pasientvarsling og aktivitetskartlegging

Anonymisert tilsyn

Kommuner bruker RoomMate-løsningen til å passe på 

personer som har behov for tilsyn, og varsler om 

risikosituasjoner. RoomMates sensor kan gi 

anonymisert videostrøm eller 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.

En sensor- mange funksjoner

RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som 

varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten 

at innbyggeren behøver å bære utstyr på kroppen. Man 

kan selv velge hvilke hendelser som skal varsles, 

deriblant om tjenestemottakeren har; reist seg opp i 

seng, forlatt sengen, vandring, ut av rommet, for lenge 

på badet fall, rop om hjelp og mer. 



Smidig idriftsettelse

I mange tilfeller vil RoomMate være langt mindre 

inngripende enn fysisk tilsyn. Dersom du er usikker 

på hvordan du skal håndtere vedtak rundt bruk av 

RoomMate hører vi gjerne fra deg. Vi har både 

eksempler på hvordan andre har håndtert dette og 

kan hjelpe med referanser.

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. Løsningen kan varsle om 

potensielt farlige situasjoner før de oppstår, og vi har mange 

eksempler på at institusjoner med stort hell har brukt 

RoomMate for å redusere fallhendelser. 

Teknisk oppsett

• Det er kun strøm og tilgang til internet som er nødvendig for 

at RoomMate fungerer.

• RoomMate kan kobles på nett med enten kablet ethernet, 

WiFi eller mobildata. For mobil-data brukes en ekstern 3G/4G-

router.

• Ansatte kan notere journalnotater dersom man har 

integrasjon til VKP

• RoomMate benytter ikke kamera, men en 3D-sensor. 

Anonymiseringen av hendelser i rommet gjøres på selve 

sensoren, og all data som sendes er kryptert.

• RoomMate stiller veldig begrensede krav til 

internettforbindelsen. Databruken er under 100 kB/s når 

det gjennomføres tilsyn. I tillegg bruker RoomMate

under 5 MB i døgnet for å holde kontakt med resten av 

RoomMate-systemet.

• Datatilsynet har vært konsultert både før, under og etter 

utviklingen av RoomMate. All aktivitet utført av 

helsepersonell og administratorer loggføres i 

revisjonsspor.

Les mer på 

www.sensio.no/roommate 

eller ring 23 21 00 00 

Aktivitetsoversikt

Aktivitetsoversikten er et verktøy som kan brukes for å 

identifisere unormal aktivitet som hyppige oppvåkninger, 

hyppige toalettbesøk, for mye sengeligging med mer. Dette gir 

en unik beslutningsstøtte for å gi pasienten individuell 

oppfølging og behandling.
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