
Bättre hälsa, trygghet
och välmående

för äldre

MyHealth@Age projektet utvecklar produkter och tjänster
för mobilt trygghetslarm, ordinerad egenvård och social
samverkan

I samverkan mellan äldre personer, vård- och omsorgspersonal, leverantörer och universitet utvecklas
och utvärderas nya produkter och tjänster. Målgruppen är äldre personer i Norra Periferiregionen där
övre och mellersta Norrland ingår.

Projektet ska ge äldre förutsättningar och stimulans till god hälsa genom t.ex. promenader, hälsosam
kost, egenvård i samverkan med vård- och omsorgspersonal samt stimulerande social samvaro. Syftet
är att fler äldre ska bibehålla så god hälsa att de kan bo kvar i sitt eget hem 3-5 år längre.
Förhoppningen är att bibehålla god livskvalitet för äldre och samtidigt skapa förutsättningar för vård-
och omsorgsorganisationerna att ge god vård- och omvårdnad till det ökande antalet äldre i samhället.

Mobilt trygghetslarm

Vår förhoppning är att allt fler äldre ska känna sig
trygga även utanför egna bostaden.

Genom en ny typ av mobilt trygghetslarm med
bl.a. fallsensor informeras larmcentralen om den
som larmat inte själv kan trycka på larmknappen.

Genom att visa positionen för den som larmat och
den som assisterar på mobilterminalens karta går
det snabbt att hitta personer även om de befinner
sig t.ex. i skogen.

Den som så önskar kan konfigurera larmet så att
närstående informeras vid larm. Det kan vara
värdefullt för att ge snabb assistans till dess att
professionell hjälp anländer, t.ex. om den som
larmat vistas långt från tätort.

Fältprov

Företag i Norra periferin utvecklar de nya
produkterna. Vid fältprov i Boden utvärderas och
förbättras design och funktionalitet tillsammans
med användarna. Liknande prov genomförs
samtidigt i Tromsö i Norge och Ulster i
Nordirland. Målsättningen är att produkterna och
tjänsterna blir eftertraktade i hela Norra periferi
regionen efter projektet som avslutas 2010.
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Ordinerad egenvård

Den mobila terminalen ska även fungera för
ordinerad egenvård.

Framförallt vill vi på olika sätt stimulera ett aktivt
liv med lämplig motion och hälsosam kost. Vi
stödjer livsstilförändringar för den som vill sluta
röka eller vill minska vikten av medicinska skäl.

Vi erbjuder informationsöverföring via mobil
terminal mellan personal och patient. Bl.a.
instruktioner för behandling och egen provtagning.
Vi avser t.ex. att stödja egen provtagning för
personer med diabetes, problem med blodtrycket,
risk för blodpropp samt de som upplever
hjärtproblem som ännu ej diagnosticerats.

Social samvaro

Funktionalitet för social samvaro på internet har
blivit populärt bland yngre och medelålders.

Tillsammans med äldre personer utformas en
produkt för att förbättra möjligheterna till social
samvaro också för äldre personer. Det inkluderar
mobil funktionalitet för kontakter med vänner och
bekanta i närheten för gemensamma aktiviteter.

Mobilt trygghetslarm och ordinerad egenvård
utformas också för att stimulera social samverkan.
Mervärden erhålls därmed genom att samtliga
applikationer fungerar tillsammans.
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