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Prova på erbjudande – Beställ innan 30 juni 

Nu har ni möjlighet att prova tjänsten riskfyllt läge. 

Vi installerar, hjälper er igång samt utbildar personalen.  

Dokumenterad utvärdering av nyttan erhålles.  

Efter provperioden kan ni välja om ni vill fortsätta använda 

tjänsten eller ej. 

 

 

Pris 
En fast kostnad utgår för en provperiod om 4 månader. Skulle ni inte 

vara nöjda efter provperioden avvecklar vi tjänsten. 

Provpaket – 8st sensorer för en avdelning inkl. komplett projekt 89.000 SEK 

Extra sensor – ytterligare sensor under provperioden på samma avdelning 
9.000 SEK 

Pris efter provperiod  
1 årsavtal 2.075 SEK/sensor/månad 
2 årsavtal 1.275 SEK/sensor/månad 
3 årsavtal 1.050 SEK/sensor/månad 
4 årsavtal    875 SEK/sensor/månad 

Förutsättningar 

• Viser trygghetssystem 

• Tillgång till fastighetens WiFi och Internet 

• Tillgång till 1st eluttag (220v) i rummet där sensorn skall monteras 

• Verksamheten monterar sensorer efter anvisningar från Viser  

• Verksamheten är delaktig i projektet 

• Önskas installation på plats tillkommer timkostnad samt reskostnader 

 

Genomförande 
Tjänsten installeras på en avdelning i särskilt boende hos samtliga 

omsorgstagare. Tjänsten integreras i personalens larmapplikation, 

vilket ger samma användarvänliga arbetssätt som personalen är 

vana vid. 

Projektet leds av en av våra erfarna projektledare från start till mål. 

Vår supportorganisation ser till så att personalen har stöd och hjälp 

under hela projektet.  

 Installation – verksamheten erhåller förkonfigurerade sensorer 

 Utbildning – lärarledd utbildning av personalen  

 Support – fri tillgång till support  

 Utvärdering – av resultat med dokumenterad rapport 

 

TRYGGHETSTJÄNST 

RISKFYLLT LÄGE

 

FAKTA OM TJÄNSTEN 

Ökad trygghet 

✓ Tillsyn dygnet runt varje 
sekund  
 

Ökad effektivitet 

✓ Kräver ingen aktiv 
tillsyn eller onödiga 
fysiska kontroller 
 

Ökad integritet 

✓ Avpersonifierad tillsyn 
✓ Al funktion som 

identifierar olika 
riskfyllda lägen 

RISKFYLLDA LÄGEN 

Falldetektion 

✓ Upptäcker hårda och 
mjuka fall, 99% 
tillförlitlighet 

Säng 
 

✓ Lämnat sängen 
✓ På väg ur sängen 
✓ Inaktivitet i sängen 

Fåtölj/Stol/Rum/Dörr 

✓ Lämnat fåtölj/stol 
✓ Rörelse i rum 
✓ In och utgång dörr 

Toalett / Badrum 

✓ Stannar för länge på 
toaletten 

Övriga funktioner 

✓ Tillsynsfunktion med 
avpersonifiering 

✓ Röstlarm 
✓ 2-vägs talfunktion  


