tryg som senior og pårørende...
Den gamle fiskerby Dragør på
Amager er smuk på både postkort og i virkeligheden. Hér bor
Kirsten i sin hyggelige lejlighed
tæt på byens historiske gader
og stræder, og hun har netop
fået installeret et komplet tryghedsanlæg fra SeniorTryghed:

Seniorlivet kan være et herligt sted i tilværelsen, hvis man griber mulighederne
og forbereder sig på de udfordringer, som også er en del af den 3. alder. Bedre sikkerhed i hjemmet er ét af de spørgsmål, der får større betydning, jo ældre vi bliver.
Langt de fleste seniorer ønsker at blive i deres egen bolig - men det er en kendsgerning, at vi med alderen er mere sårbare, når vi udsættes for hændelser som fx fald
eller et kort ildebefindende.
Alvoren i disse hændelser kan naturligvis variere og skal håndteres derefter, men
et fællestræk vil være, at vi hurtigt har brug for tryghed og nærvær.

- Mine døtre og jeg blev enige
om, at jeg skulle sikre mig her i
lejligheden med et nødkald, fortæller Kirsten. Det blev imidlertid
til en endnu bedre løsning fra
SeniorTryghed, som faktisk rummer både nødkaldet, en effektiv
tryghedssensor i lejligheden - og
så en tyverialarm.
I hverdagen fungerer Kirstens
tryghedssensor som supplement
til nødkaldet, men den giver
samtidig den komplette tryghed
for de pårørende - uanset hvor de
befinder sig. Tryghedscensoren
er diskret monteret i Kirstens
stue, og den er her indstillet til
at registrere manglende aktivitet
i tidsrummet 8.00 til 9.30. Hvis
Kirsten ikke bevæger sig hér, sendes der et varsel til døtrenes mobiltelefoner, og de kan øjeblikkeligt kontakte hjemmeplejen eller
andre fagpersoner. Tidsrummet
kan indstilles eller ændres frit
efter behov og man kan tilmelde

det antal varselsmodtagere (pårørende, naboer m.fl.), der ønskes.
Som tilvalg kan man tegne abonnement hos Tryghedscentralen,
hvor professionelt personale så
modtager 1. varsel og foranlediger en reaktion.
Nem installation

- Min mor er en frisk dame i
sin bedste alder, og min søster
og jeg går bestemt ikke rundt og
er nervøse for hendes ve og vel i
dagligdagen, fortæller datteren
Lone. Men når man bor langt fra
hinanden, giver det alligevel en
rar tryghed med et lille, automatisk tjek hver dag. Samtidig forklarer datteren, at installation og
håndtering har været meget let:
- SeniorTryghed er nem at indstille via hjemmesiden. Her kan
man også anføre relevante bemærkninger til modtagerne, som
fx placering af ekstra nøgle eller
oplysning om medicin. Opsætning
af den diskrete tryghedssensor
klares med 2 små skruer - og
så er systemet kørende med en
teknik, hvor alle kan være med!
Meget smart har vores mor også
fået en effektiv tyverialarm, som
hun aktiverer, når hun forlader
lejligheden. Tryghedssensoren

registrerer nu enhver bevægelse
i stuen - og varsler omgående til
modtagerne.
Samarbejde med Ældre Sagen

SeniorTryghed er udviklet i tæt
samarbejde med brugerne og
Ældre Sagen i Danmark. Ældre
Sagen har 780.000 medlemmer
og foreningen er organiseret i 215
lokalafdelinger, som er ledet af
frivillige lokalbestyrelser.
Med over 15.000 frivillige har
Ældre Sagen berøring med ældre
i alle dele af Danmark. Frivillige
yder social-humanitær hjælp
som fx besøgsven, aflastning,
tryghedsopkald, pc-support,
vågekone, spiseven og diverse
medlemsarrangementer. Ældre
Sagen står samlet for ca. 56.000
arrangementer om året.
Enkel filosofi

Henriette Lønstrup fra Senior
Tryghed sætter spot på produktet
med ordene:
- Jeg har en meget enkel mission, nemlig at tilbyde et kvalitetsprodukt, der skaber større sikkerhed og tryghed for vores ældre
medborgere!

