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Disposisjon

• LinTech – vår bakgrunn

• Velferds – og frihetsteknologi

• LinCare Smartklokke

• Demonstrasjon

• Spørsmål



Bakgrunn – Veronika Lindberg

• Data ingeniør (HiØ 1986), 
Master i anvendt statistikk (NMBU 2015)

• Industriell IT
• Robotstyring
• Telefon og kommunikasjon
• Radar data systemer
• Programvare for energi markedet

• Administrativ IT
• Kunde og faktura
• Arbeidsordre

• Statistikk og analyse
• Kontinuerlig overvåkning
• Spørreundersøkelse om helse (SF-36)

• Velferdsteknologi
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Velferds- og frihetsteknologi
for et trygt og aktivt liv
• Løsninger som forenkler hverdagen for pasienter, 

pårørende og helsepersonell

• Tradisjonell omsorg er knyttet til sted (hjem eller 
institusjon)

• Personer med et hjelpebehov (eldre, funksjonshemmede, 
kronisk syke) kan lettere leve et aktivt liv utenfor hjem og 
institusjon med velferds- og frihetsteknologi. 
• Istedenfor å være passive mottakere av hjelp, kan de fortsette 

med å delta og bidra i samfunnet.

• Omsorgen kan lettere fordeles mellom pårørende og 
helsepersonell

• Tilknytning til døgnbemannet telefonvakt avlaster både 
pårørende og hjemmetjenesten. (SOS international, det er 
alltid helsepersonell som tar telefonen) 



LinCare Smartklokke med mange funksjoner

• Klokke og telefon

• Trygghetsalarm 

• Alarm når personen går hjemmefra eller inn eller ut av definerte geografisk områder (geofence)

• GPS sporing

• Aktivitetslogg

• Fallalarm

• Alarm ved ingen bevegelse

• Påminnelse om å ta medisin

• Telefonvakt koblet til kalender

• Demensmodus

• Rollebasert innlogging til trygghetsportalen

• Plug- and play teknologi, enkel konfigurering

• Brukermanual og support på norsk



Klokke og telefon

Analog klokke som varsler når den må lades. 

Kan ringe og ta imot samtaler.

Enkelt å lade smartklokken.

Batteriet varer 3-5 dager

ved vanlig bruk, 

og opp til  2 måneder ved passiv bruk.



Trygghetsalarm

• Virker både hjemme og ute
• Er alltid med, også i dusjen og senga
• Fleksibel vaktliste for mottak av alarmer



Alarm ved fall og ingen bevegelse

• En ekstra trygghet både hjemme, ute og på jobb

• 5 minutter uten bevegelse etter et fall utløser fallalarmen. 

• 30 minutter uten bevegelse utløser alarm for ingen bevegelse (unntatt 
mellom kl 22:00 og 07:00).



Alarm når personen går hjemmefra eller inn eller 
ut av definerte geografisk områder (Geofence)

• Enkel installasjon av varslingssystemet – ladestasjonen og ekstra 
hjemmestasjoner plugges ganske enkelt inn i stikkontakter i hjemmet.

• Geografiske områder defineres i kart i trygghetsportalen.

• Tidsbestemt varsling. (F.eks. om en person går ut om natten)



GPS sporing 

• Aktiv og passiv sporing
Kan følge med på web eller mobil

• Personvern/Samtykkeskjema



Aktivitetslogg 

• Demente kan ikke si fra selv hvis de blir syke

• Endret mønster for søvn og aktivitet kan indikere et helseproblem



Oppfølging og påminnelse om å ta medisin 

• Faste telefonsamtaler



Telefonvakt koblet til kalender

• Enkelt å sette opp
hvem som skal
ta imot alarmer.



Demensmodus

• Vår erfaring er at personer med demens eller Alzheimers 
sykdom kan bo lengre hjemme og leve et mer aktivt og trygt liv 
med LinCare smartklokke.

• Ved begynnende kognitiv svikt kan personen selv trykke på 
alarmknappen for å tilkalle hjelp.

• Når personen ikke lenger forstår når han/hun skal tilkalle hjelp, 
kan smartklokken settes i demensmodus.
• Personen kan fortsatt ta imot telefonsamtaler, men trenger ikke trykke 

på knapper.
• Alarm aktiveres når personen går hjemmefra, faller eller blir liggende 

uten å bevege seg
• Automatiske telefonsamtaler kan benyttes for regelmessig omsorg og 

påminnelse om å ta medisiner
• Aktivitetslogg viser om personen forandrer døgnrytme eller 

aktivitetsnivå, noe som gjør det lettere å oppdage helseproblemer 
tidligere



Sikkerhet - Rollebasert innlogging

Sikkerhet er viktig ved oppfølging 
av sårbare personer.

• Sikker lagring av persondata

• Kryptert overføring av 
persondata

• Sikker tilgang på web

• Rollebasert innlogging

• Ser bare data for en person av 
gangen

• Samtykke er nødvendig når 
pårørende skal kunne spore en 
person

Brukere av 
klokke

Omsorgsutøver 

Administrator Kari

Mona

Anne Sofie

Lise

Per

Pårørende Ola Siv



Erfaringer og spørsmål

• Plug- and play teknologi, enkel konfigurering

• Norsk språk

• brukergrensesnitt, brukermanual på nett

• support

• Kan brukes av alle som trenger en ekstra trygghet i 
hverdagen:

• Alenearbeidere, sportsutøvere

• kronisk syke, funksjonshemmede 

• Seniorer

• Personer med demens og Alzheimers sykdom

• Eldre som har brukt mobiltelefon klarer å bruke 
smartklokken

• Pårørende som er vant til å bruke PC klarer å bruke 
trygghetsportalen

• Dette er framtidens frihets- og velferdsteknologi!

• Eldre damer synes først smartklokken er for stor, men kan venne 
seg til å bruke den.

• Pårørende med lite dataerfaring synes det er vanskelig å bruke 
trygghetsportalen, de kan få hjelp til å konfigurere 
trygghetsalarmen.

• Pasienter med tynn hud (Kols) kan få sår på håndleddet av å 
bruke smartklokken, klokken kan festes i et belte rundt livet ved 
behov.


