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“GPS er jo nesten som 

æ har ei egen barnpi, og 

det gjør det trygt !” 
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Safecall har leveret GPS systemer til projektet, og har 

haft stor nytte af den læring der er kommet. Vi takker 

alle deltagerne for god erfaringsdeling og sparring. 

 

Prosjektrapporten peger på flere problemstillinger, der i 

nogle tilfælde gør GPS brugen til en ”falsk tryghed”.  

 

Safecall har forsøgt at identificere hvad som må gøres 

for at forbedre systemet i væsentlig grad – på 

baggrund af tilbagemeldinger fra projektet. 

 

 

 

 

 

TRYGGE SPOR LÆRING 
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IDENTIFICERET PROBLEM #1 

+ løsning  

 

 

 

 

 

 

Enheden giver falsk tryghed fordi systemet ikke anvendes rigtigt – 
eller alarmer tolkes på forkert måde... 
 
 
Vi har ændret hele grensesnittet så det nu fremstår på en ny og 
forbedret måde. Enheterne foretager nu et selvcheck flere gange 
dagligt, og det er på den måde kun nødvendigt at handle aktivt hvis 
noget er galt. 



www.safecall.dk 

Personer synes enheden er lidt stor og klodset og KAN være 
stigmatiserende i nogle tilfælde 
 
 
Redesignet enheter. De er nu i væsentlig grad mindre.  
(Det er til stadighed svært at indbygge teknologien i en lille klokka 
rundt armen. Dertil er teknologien ikke udviklet nok endnu) 

IDENTIFICERET PROBLEM #2 

+ løsning  

Kommer Q4 2013 

Model 1 Model 2 
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Batterilevetid for kort. Batteriskifte problematisk. Er den slået på 
eller av ? 
 
 
Redesign af batteri, kapacitet og virkemåde. Enheterne kan nu 
holde strøm uden opladning i op til 2 år. Der er ikke ON/OFF knap, 
og altså INGEN betjening for personale. Selvcheck sørger for 
kontrol af batteribytte. 

IDENTIFICERET PROBLEM #3 

+ løsning  

Kommer Q4 2013 

2 års model - batteribytte 60 dages model - opladning 
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Alarmer når ikke frem. Enhet uden for dækningsområde ? GPS signal blokeret 
(bygning – beton – bus – tog).  
 
Der anvendes nu multi-operator simkort – dækning af alle mobilselskaber. 
Enheter er nu ”hybride”. De indeholder en kombination af GPS, GSM og RFID 
radiosendere, så der opnås bedre sikkerhed. 

IDENTIFICERET PROBLEM #4 

+ løsning  
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”Elektronisk gjerde” giver mange fejlalarmer, og kan ikke sættes på lille 
Område. Sidst kendte position er ikke nok til at finde personen.  
 
Ny teknik til ”geofence”. Ved hjælp af radiosenderen gives der automatisk alarm når 
bruger går udenfor. 
Ledsager ”brik” kan tages med når man går med ledsager. Alarm kommer ikke. 
Alarm hvis ledsager og borger bliver væk fra hinanden på turen. 
Kalender funktion – så bruger kan gå ud på bestemte tidspunkter uden alarm  

IDENTIFICERET PROBLEM #5 

+ løsning  
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Logning af data skal overholde personverns lovgivning, og adgang til data skal 
sikres. Sikring af at der sker ”handling” på alarmer og adviseringer.  
 
Automatisk logning af alle hændelser i systemet. Fuld sporbarhed 
Kalender funktion for alarmer – (f.eks. dag, aften og nat) 
Mulighed for at lægge enheder på ”lager”, når de ikke anvendes. 
Superbruger har adgang til fuld log af data. 

IDENTIFICERET PROBLEM #6 

+ løsning  
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Adgang til sporing fra mobiltelefon har virket lidt tungt. 
 
Tilhørende APP til alle platforme (Android, iOS, Microsoft) 
Personale skal bekræfte en alarm, som automatisk logges, så man kan se hvem og 
hvornår der er reageret på alarmen. 

IDENTIFICERET PROBLEM #7 

+ løsning  
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System består af en hybrid enhed med GSM – GPS og RFID indbygget 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og en eller flere ”TAG”  
- en aktiv RFID brik som placeres på hjemstedet (hus, sykehjem etc.) 
 
 
 
 
 
 
Så længe der er kontakt mellem enhed og ”TAG” - er drift normal 
 
 

Opbygning  
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Undtagelses styring 

Normal 

Check TAG 
Hvert 20. sekund 

Tag høres JA 

Tag høres ikke NEJ 

Warning 

Ja 

Nej 

Kalender ? 
OK at gå ud ? 

ALARM 

Alarmbesked 
Kalender styrer  
Dag/kveld/nat 

Personale finder 
 ikke person 
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Lidt om batterikapacitet  

Model SL8 – batteri 4000 mAh (eller 4000 klip på klippekort) 
 
 
Vanlig drift – check af ”tags” og standbyforbrug    = 1 klip 
GSM position           = 1 
klip 
GSM + GPS position         = 2 
klip 
 
Vanlig drift med 4 gange check pr. dag. 
1 + 4 = 5 klip pr. dag. Aktuel levetid = 4000 / 5 = 800 dage – 2,2 år 
 
 
 
 
 
Model SL9 – opladeligt batteri – 500 mAh (eller 500 klip på klippekort) 
Vanlig drift 5 klip pr. dag. Aktuel levetid = 500 / 5 = 100 dage – 3,3 måned 
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Normal drift 
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På lager 
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Status på enhed 
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Journal 
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Kalender 
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Alarm vindue 
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Tidsplan – normal bruger 
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Brugere – admin konto 
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Brugerlog – admin bruger 
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”Tags” - admin bruger 
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Tidsplan – admin bruger 
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Pejling RF signal  

Tag en pejleenhed med ud i den inderste 

cirkel. Følg brugsanvisningen til pejleren. 

Indtast SAFELOC serienummer og 

"opfang" signalet. Bevæg dig i den retning 

hvor signalet er stærkest. Husk også at 

pejle "op" og "ned". Signalet kan være lige 

over dig på en anden etage. 
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Safecall driver i øjeblikket med : 
 
1. Integration med IMATIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Integration med E-Plaster (puls, hjerterytme, faldalarm) 

Hvad sker der videre ?  
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Safecall har brug for indspil til systemet, og er indstillet på at arbejde videre med 
at tilrette til det aktuelle behov.  
 
Vi kan ikke gøre det uden hjælp fra den daglige bruger af systemet. 
 
Omvendt sker der ikke meget udvikling hvis ikke der en gang imellem falder  
et par kroner af til et par skiver brød til IT folkene. 
 
Budskabet er derfor: Lad os komme i gang med GPS i en lidt større skala ! 
Individuelle behov løses ad-hoc – Kan løsningen gavne bredt – implementeres  
den som regel i prioriteret rækkefølge. Er løsningen lidt speciel – kan afgives der 
et tilbud på løsningen inden igangsætning. 
 
En af de store udfordringer er tilretning af selve det ydre design til individuelle  
behov. Her må vi sammen arbejde for en bedre løsning, men det bliver for dyrt 

at lave 1 løsning til hver bruger.  
 
 

Hvad sker der videre ?  
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“Jeg gjør det for din 

del, for at du  

skal få tak i meg” 

 
 

 

 

 

 

 


