Appen för mobilt arbetssätt
trygghet, larm, tillsyn och möten
Salus mea, det enda certifierade mobila trygghetslarmet
som kan använda videosamtal på ett säkert och
krypterat sätt. Fungerar både i inne och utomhusmiljö.

A

lex, 25-årig kille med Downs syndrom. Bor på ett LSS
boende. Sköter det mesta själv men behöver
trygghet och stöttning. Han har svårt med
att kunna tolka räkningar och kallelser.

Han har en god man som bor på annan ort. Salus
mea har hjälpt Alex finna trygghet med sin mobil
kopplat till smartklocka. Han kan larma om han
känner sig otrygg eller om han skadat sig när
han är ute och cyklar.
Han vet att personalen ser var han befinner sig för
det har han gett sitt samtycke till. Han kan ringa sin
gode man och ha ett säkert uppkopplat videosamtal
för att titta och kunna tolka räkningarna. Han är väldigt
nöjd över sitt larm. Alex själv flikar in att “det är dessutom
coolt och snyggt”.

B

ettan är 64 år. En pigg, vigör kvinna som bor på
ett demensboende. För 10 år sedan fick hon
diagnosen Alzheimers, och var då nyskild.
Hon går gärna ut på långa promenader
och trivs särskilt i skog- och parkmiljöer.

Bettan har tillsammans med sin exman
införskaffat Salus meas applikation till mobil
och smartklocka för att möjliggöra Bettans
vandringar. Dessa vandringar brukar vara cirka
3 timmar per dag genom trygghetszoner.
Detta gör att Bettan blir mindre orolig och
agiterad. Dessutom slipper hon lugnande läkemedel
samt sömntabletter. Klockan är en välkänd pryl för
henne så hon bär den gärna.
Fortsätter på nästa sida

C

ho-san är en pigg äldre dam som fortfarande bor i sitt
föräldrahem på landet cirka 3 mil från staden.
Hon är aktiv och pigg men vill ha sitt
privatliv för sig själv.

Hon har en schizofrenidiagnos sedan
många år, som går i skov. Cho-san har
beviljade SOL insatser såsom tillsyn, intag
av sina mediciner och ett larm när hon
känner sig otrygg och ångestfylld.
Allt detta finns lättillgängligt för henne i
Salus mea, som hon använder i sin Androidtelefon.
Eftersom hon har stor integritet, är dagtillsyn
via videosamtal behaglig, då hon också intar
sina viktiga mediciner. Hon vet att hon kan larma
via samma applikation när hon får ångest och då få prata
direkt i videosamtal med personal. Genom Salus mea kan
Cho-san känna sig trygg i sitt hem och därmed bo kvar i sitt
föräldrahem.

K

arin och Dexter, är ett gift par som bor i ordinärt
boende , i en villa i ett litet samhälle ett par mil
utanför staden. Karin har en lindrig kognitiv svikt och
Dexter har hjärtsvikt med venösa bensår.

De är beviljade kommunal hemsjukvård och
SOL insatser. Karin går gärna och handlar
mat i närbutiken. Hon behöver ibland hjälp/
ledsagning samt ett trygghetslarm med
trygghetszoner. Dexter har omläggning av
sitt sår av omvårdnadspersonalen tre
gånger i veckan. En dag/vecka behöver
kommunsköterskan titta till såret. Han har
även tillgång till hemsjukvårdsläkare.
Deras stöd är applikationen Salus mea
där trygghetslarmet finns, Karin lätt får
ledsagning till och från samt i butiken. Dexters
kommunsköterska får via videosamtal se såret och om
behov finns konsultera hemsjukvårdsläkare via videosamtal.
Rehabpersonalen har dessutom träning tre gånger i veckan
med Dexter via video för att förbättra hans blodcirkulation i
benen. Salus mera bidrar till att Carin och Dexter kan bo kvar i
sitt hem.
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