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Hvordan kan kald og hard teknologi bli til
varme hender? 



Hvorfor?

Tidspress Bo Hjemme Mangel på 
institusjonsplass

Færre 
skattebetalere

Pasientsikkerhet



Norges største utvikler av 
smarthus og velferdsteknologi 
med 10.000 private boliger og 182 
kommuner



Vår kjernekompetanse er 
utvikling av IoT plattform og 
software

• 70 ansatte med hovedkontor i Oslo og 

avdelingskontor i Sandefjord

• Safemate AS, IKOS og Careto AS er 

datterselskap

• Vestfold Audio er ny i Sensio-gruppen

• Signerte avtaler med verdi på 

over 500 mill NOK

• Longship AS er Norsk Private Equity Fond

og hovedaksjonær fra 2018

Our headquarter in Brugata, Oslo



Forbered egen bolig

Komfort og sikkerhet med smart teknologi



Forbered for fremtiden

Livsløpsbolig er tilrettelagt for alle situasjoner



Eldrebølgen kommer

Sømløs drift – kommunale tjenester
med tett involvering av pårørende



Sensio Unity – plattform for welfare technology

SMARTPRIVAT SMARTUTBYGGER SMARTWELFARE

Sensio Hjem Sensio 
Livsløpsstandard 2.0

Bo Hjemme Omsorgsbolig Helsebygg

Tenk helhetlige løsninger for både privat og kommune

IKOS – elektronisk oppgavestøtte i sanntid



Hvordan 
planlegge egen 
bolig



Öppna din dörr

och säg att du vill 

ha mig här.



Gateway og veggpanel
En Gateway og et veggpanel plasseres i hver boenhet. 
Gatewayen håndterer all logikk og gir mulighet for utvidelse av 
Smarthus-teknologi.  Fra veggpanelet kan beboeren både se og 
høre porttelefon, og styre boligen.

Boenhet

Hjemmeautomasjon
Smarte boligløsninger som gjør livet tryggere, enklere og mer 
komfortabelt! .Sikkerhet, energistyring, manuelle, semi-
automatisk eller automatiske komfortmodus.

Porttelefon
En modulbasert løsning som tilpasses etter behov, blant annet 
tilbys fingeravtrykksavlesing, berøringsskjerm, nattkamera og 
flere utførelser. 

Beb
oer

Hoveddør

Beboer







Mediestyring

Solskjerming VarmeLysstyring

KameraPorttelefon

Vandrealarm Trygghetsalarm 
med to-veis tale

Varsling av inaktivitetSensorer dører/vinduer

Det digitale livsløpet – ulike behov til ulike livsfaser



Fra hjem til omsorgsbolig



Løsninger for 
helsebygg



Rauma helsehus – landets mest moderne 





Mer enn 50 helsebygg i hele landet

Voss – Vetleflaten Voss SjukeheimVossestrand Omsorgstun
Tromsø Trudvang 

barneboliger 

Tromsø helsehus Tromsø – Otium bo og 
velferdssenter

Tromsø Mortensnes
sykehjem

Rauma kommune -
Helsehus

Må alt være nytt og fint? Ullerud helsebygg 

Østsiden sykehjem 
i Fredrikstad

Sandøytunet i 
Sandøy kommune



Trygghetsalarmer med multisensorer

• Safemate Watch – Mobil trygghetsalarm-

klokke

• På vei inn;

BYOD – iWatch, Google Wear kobles til 

Safemate APP

• Safemate Familie – Administrer selv 

pårørende og nærstående



Sensio/Safemate in cooperation with Atea, Locus and Trondheim Municipality

Utrulling av 
BoHjemme

trygghetspakker

4650
Brukere i Trondheim



Safemate Home & Away

Dagny har gått seg bort
og vet ikke hvor hun er



Safemate Home & Away

GPS posisjonering i kart



Safemate Home & Away

Datteren kan hente henne



Safemate Home & Away



Trygghet og velferd for eldre og pårørende



Mer tid 
til omsorg


