Bollnäs

– möjligheternas kommun

Välfärdsteknik
– för en ännu bättre äldreomsorg!
I Bollnäs kommun satsar vi på digitaliserad omvårdnad. Kanske hajar du till när du ser vård och digitalisering i samma mening,
men du kan vara helt lugn. Det är fortfarande vår fantastiskt duktiga personal som är vår främsta resurs. Våra anställdas kompetens, i kombination med den senaste tekniken, innebär att vi kan erbjuda en äldreomsorg av mycket hög kvalitet.
Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten,
aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Det kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och
jämlikhet i levnadsvillkor.
I denna broschyr kan du läsa mer om hur vi på socialförvaltningen aktivt arbetar med att införa olika former av digital teknik
för att underlätta för brukare, anhöriga och personal.

Digitala trygghetstelefoner
Trygghetstelefon i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar
i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i
kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.
Trygghetstelefonen är avsedd att användas i brådskande
situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Den
ersätter inte SOS 112. Vår samarbetspartner här är Tunstall,
ett världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar.

www.tunstall.se

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

Snap-video

Vendlet
Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare
med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för
brukaren och en bättre arbetsmiljö för personalen.
Läs mer om Vendlet i Bollnäs kommuns äldreomsorg på
Vendlets hemsida.

Vår kunskap och erfarenhet – er trygghet
Hur vill du ha din begravning?
Vilken typ av musik, dekorationer, kista o.s.v.
Frågor som kan få sina svar i Livsarkivet
– en hyllning till livet.

Vi hjälper dig med bouppteckning,
dödsboförvaltning, arvskifte, testamenten,
äktenskapsförord, samboavtal och
bodelningar

Helsinge Begravningsservice
Alfta Begravningsbyrå, 0271-104 00, Långgatan 64, 822 31 Alfta
Edsbyns Begravningsbyrå, 0271-207 47, Långgatan 23, 828 31 Edsbyn
Bollnäs Begravningsbyrå, 0278-173 70, Lasarettsvägen 42, 821 31 Bollnäs
Kilafors Begravningsbyrå, 0278-65 07 20, Polgatan 22, 823 30 Kilafors
Netsmans Begravningsbyrå, 0278-418 52, Lasarettsvägen 42, 821 31 Bollnäs

TENA Identifi
(kontinensbedömning)
Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs
urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som
ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och
urinmängder. Detta ger en bättre anpassning/användning av
kontinensskydd efter brukarens behov.
Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom Essity.

Smarta
TENA IdentifiTM
Sensorteknik i basal omvårdnad
Läs mer på tenaidentifi.se

TENA Identifi
IdentifiTM
TENA
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GPS-larm
Även om minnet sviker kan användandet av ett GPS-larm ge möjlighet till
ett självständigt och aktivt liv. GPS-larmet är en frihetsskapande åtgärd som
säkerställer tryggheten. Det är ett larm stort som en klocka som man kan
larma från och ringa till. Man kan även skicka sms och få positionering via
Google Maps. GPS-larm kan även vara i form av sulor som placeras i skorna.

Upplevelsecykel
Med hjälp av cykel, dator och bildskärm kan man cykla och samtidigt se och
uppleva olika platser. Man kan se platser man längtar tillbaka till, eller nya
ställen som man alltid velat besöka.

Specialisten på trygghetslarm i särskilt
boende och i hemmet
WDN har specialiserat sig på trygghetslarm i särskilt boende och i egna hemmet. Vi erbjuder
tjänster och produkter till alla förekommande arbeten inom trygghetslarm/överfallslarm och
Inbrottslarm. Vi har över 25 års erfarenhet av installationer. Vi har även utökat vårt sortiment
med digital nyckelhantering för nyckelfria dörrmiljöer till både egna hem, kontor och särskilt
boende. Vi erbjuder kommuner/företag samt privatpersoner kundspecifika lösningar.

Wahlströms Datanät i Gävle Aktiebolag
Förrådsg 1, 803 09 Gävle
026-66 01 00
support@wdn.se
www.wdn.se

Digitala planeringstavlor på
särskilt boende
På de digitala planeringstavlorna visas brukarnas insatser under
dygnet samt boendets övriga aktiviteter. Planeringstavlorna ger
en bra överblick över det som ska göras och påminner personalen
så att inget missas eller glöms bort.
De digitala planeringstavlorna kommer från Vimpol System AB.

Vimpol System AB
Webbaserade system för planering och
uppföljning inom kommunal/privat omsorg.

www.vimpol.se

Nyckelfria lås
Phoniro-låsöppning utan nyckel. Detta är en låsenhet som monteras
på insidan av din ytterdörr och ersätter det befintliga vredet utan
åverkan på dörren. Med hjälp av en mobiltelefon öppnar och låser
hemtjänstens personal din dörr. För dig blir det ingen skillnad eftersom låset fungerar som vanligt från både in- och utsidan och tillsammans
med nyckel.

Tillsyn via kamera
Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i
att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar
i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en
tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp
sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild
och har ingen ljudupptagning. Är man beviljad insatsen tillsyn så
sker det i första hand via kamera.

”För min mamma var
duschningen ett problem, genom
närståendetjänsten kunde jag
se att den fungerade. Det är en
trygghet att veta när man jobbar
och inte kan komma. Jag ser att
min mamma har omsorg även
när jag inte är där”

Användare av
närståendetjänsten

Närståendetjänsten
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara
delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten.
Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta
få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka
insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är
din närståendes kontaktman.

”Jag har ett långt avstånd till mina anhöriga och har inte möjlighet att göra täta besök. När jag
via Bollnäs kommuns hemsida upptäckte att närståendetjänsten fanns anslöt jag mig till den.
Nu har jag möjlighet att se hur och när hemtjänsten besökt mina anhöriga, hur länge och vad de
utfört för sysslor. Jag kan också se om mina anhöriga larmat och vilken tid det skett, vilka som är
kontaktpersoner och när nästa besök är inplanerat. Jag kan vid telefonsamtal med mina anhöriga
anknyta till uppgifterna i appen och förbereda hen för nästa insats. Det här ger mig en trygghet i
min vardag då jag kan ha viss kontroll över hur mina anhöriga får hjälp och stöd.”

Användare av närståendetjänsten

phoniro.se

www.intraphone.com

Kommunens hjältar förtjänar marknadens bästa verktyg inom
hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans

Ett rikare liv för en
åldrande befolkning

Bollnäs kommun - Socialförvaltningen
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Växel
0278-250 00
Mån-fre 07.30-16.30

Hemsida
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