
9Solutions är den ledande leverantören av säkerhets- och kommunikationssystem samt smar-
ta vårdlösningar i Finland. Vi erbjuder de mest avancerade tekniska lösningar till stöd för en 
säker och högklassig vård.

9SOLUTIONS 
System för särskilt boende
Omfattande säkerhets- och kommunikationslösning 
med realtidspositionering för särskilt boende



9Solutions system har utvecklats för dem som 
är i behov av särskilt boende. Vi erbjuder en 
användarvänlig och mångsidig lösning som möjliggör 
mer lätthanterliga vårdtjänster och effektivare 
resursfördelning. Larm och assistansförfrågningar 
omfattar exakta uppgifter om lokalisering i realtid, 
inte bara när den boende larmar, vilket ökar 
säkerheten för såväl boende som personal.

Trygghet för 
brukare och vårdare

"De boende får snabbt den hjälp de              
   behöver."   
  Sari Kauppinen-Hankaa, avdelningschef på 
    vårdhemmet Mainiokoti Kaisla, Esbo

Exakt och kontinuerlig 
positionsbestämning

Personallarm

Personalsäkerhet

Rörelsekontroll, 
smart dörrsensor och 
säkerhetsfunktioner för 
boende med demens

Rörelse- och aktivitetssensorer, 
fall-larm, aktivitetsuppföljning

Tal- och videoförbindelse



9Solutions system underlättar arbetet inom vården med hjälp av den 
senaste tekniken. Funktionerna som bygger på realtidslokalisering via 
sensorer kräver ingen teknisk kunskap av vårdpersonalen.

"Systemet erbjuder ett varsamt  
   och användarvänligt sätt att ta                           
   hand om våra brukare"
  Tiina Koivumäki, avdelningsdirektör,
    Satakunta sjukvårdsdistrikt

System som underlättar 
utmaningarna på särskilt boende

Snabb hjälp
Bärbara och fasta trygghetslarm samt larmsystem med 
dragsnöre förmedlar larm och assistansförfrågningar 
med positionsuppgifter i realtid, vilket gör att 
personalen på en gång vet var brukaren befinner sig 
och snabbt kan assistera och ge hjälp. Personalen 
kan också enkelt öppna en tal- eller videoförbindelse 
till den boendes rum med 9Solutions Smooth-Lite 
mobilapplikation.

Rörelsefrihet utan att göra avkall på säkerheten
Vår lokalisering i realtid ger till exempel personer 
med minnessjukdomar frihet att röra sig säkert både 
inomhus och utomhus. Systemet följer obemärkt upp 
situationen i bakgrunden och skickar automatiskt larm 
om en brukare lämnar ett förutbestämt område.

Systemet omfattar också en smart detektor som endast 
larmar om en boende avlägsnar sig från sitt rum eller 
sin bostad. Detta gör att man undviker larm till följd av 
att dörren öppnas och stängs vid kontrollbesök.

För personalen

 Mobilapp
 Hantering av larm och kommunikation  
 görs effektivt med en lättanvänd   
 mobilapp.

 Dataanalys
 Data som samlas i systemet kan med   
 fördel användas som stöd vid planering  
 och beslut inom organisationen.

 Händelselogg och rapportering
 Händelseloggen är automatiskt läsbar  
 och lagras i lättlästa rapporter.

 Ögonblicksbild  
 Stillbild baserad på information
 från sensorer ger en övergripande bild av  
 pågående händelser.

Större trygghet med sensorer
Med hjälp av olika rörelse- och aktivitetssensorer 
kan man identifiera förändringar i de boendes status 
och förutse risksituationer. Ett sänglarm meddelar 
automatiskt om brukaren exempelvis stiger upp ur 
sängen på natten.



  

Effektivt utbyte av information
9Solutions system håller automatiskt personalen 
uppdaterad om händelser hos de boende. I mobilappen 
Smooth-Lite är det lätt att ta emot och styra larm samt 
registrera händelser, vilket effektiviserar hanteringen 
och utbytet av information samt frigör tid för det 
egentliga vårdarbetet. 

Larm och information kan styras till valda mottagare 
och vid behov till externa system och larmcentraler.

Analyser och rapportering till stöd för högklassig 
vård, resursförsörjning och beslutsfattande
Systemet producerar och analyserar information som 
hjälper personalen att bedöma brukarnas individuella 
situation och förutse vårdbehovet. Det är enkelt att 
överblicka uppgifter som berör hela organisationen, 
och uppgifterna kan användas för att försäkra sig om 
kvaliteten på tjänsterna och för vidare utveckling av 
verksamheten. 

Systemet möjliggör detaljerade rapporter om 
exempelvis svarstider på larmanrop under vårdtiden 
och de boendes aktivitetsnivå.

Mer tid för vård

I 9Solutions system för särskilt boende möts kraven på hög vårdkvalitet och 
effektivare verksamhet. Utrustningen och användargränssnitten har utvecklats 
för hälsovårdens behov och är lätta att förstå och använda. De kan också 
smidigt anpassas till brukarens behov. Effektiv kommunikation i realtid bidrar 
till att minska onödigt eller överlappande arbete.

Flexibelt och individuellt
9Solutions system installeras enkelt och snabbt, 
vid behov kan man lägga till funktioner och på så 
sätt utvidga systemet. Vårdtagare som omfattas av 
stödboende eller hemtjänst kan enkelt inkluderas 
till samma system. Med vårt öppna gränssnitt kan 
fler medicinska hjälpmedel inom vården kopplas till 
tjänsten.

Användarvänligt och tillförlitligt
Med det molnbaserade systemet behövs inga lokala 
servrar då det kan fjärrstyras oberoende av tid och 
plats. Vårt digitala system övervakar enheternas 
funktion 24/7 och meddelar automatiskt eventuella 
fel samt ger notis när det är dags att byta batteri. 
9Solutions affärsprocesser och system har certifierats 
med data-säkerhetscertifikatet ISO/IEC 27001.

Ett system som inte åldras
9Solutions system utvecklas kontinuerligt, vilket 
gör att livscykelkostnaderna är förmånliga och fullt 
förutsägbara. Kunden har alltid tillgång till den senast 
uppdaterade mjukvaruplattformen med alla nya 
funktioner utan extra kostnader.

Underhåll och support finns alltid nära till hands
Vi erbjuder teknisk support 24 timmar per dygn, 7 dagar 
i veckan.

"Produkterna underlättar 
   vårdarbetet så att personalen 
   kan fokusera på brukarna."
  Maija Hyttinen, servicechef på
    vårdhemmet Pieni Pelakuu, Kempele



Omfattande servicepaket, 
driftsäkert system, 
smidigt underhåll



Läs mer 
eller kontakta oss
www.9solutions.com • sales@9solutions.com

ett finskt företag som grundades 2009. Företaget utvecklades utifrån grundaren och vd:n Sami Herralas personliga 
behov. Herrala oroade sig för sin ensamstående pappas säkerhet och började fundera på hur han med hjälp av smart 
teknik kunde hålla bättre kontakt med pappan och försäkra sig om att han vid behov fick hjälp så snabbt som möjligt.

Den ursprungliga idén om ett positionsbestämmande säkerhets- och larmsystem har under årens lopp utvecklats till 
ett övergripande system som hjälper hälsovårdspersonal och anhöriga att sköta om patienter och närstående.

På tio år har 9Solutions Oy vuxit till en ledande leverantör av säkerhets- och kommunikationssystem samt smarta 
vårdlösningar. 9Solutions-systemet används av över 1 100 hälsovårdsorganisationer på servicehus, sjukhus och inom 
hemvården.

Human teknologi
Vi strävar efter att möta framtidens behov och utmaningar inom sjukvården genom en driven och professionell 
utveckling med fokus på humana lösningar där brukaren känner sig trygg och vårdpersonalen får mer tid för patienten.

Vår vision
är att stödja samhället i att lösa utmaningarna med den åldrande befolkningen.

Vår mission
är att erbjuda de mest utvecklade tekniska lösningarna för en trygg och högklassig vård som underlättar och gör det 
möjligt att åldras med värdighet.

9Solutions är
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