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Produkter och lösningar som visas i AgeLabs test- och visningsmiljö på 
Krokslätts äldreboende 
 
 
Produkt/lösning som finns på plats i lokalen: 
 
Produkt/lösning: Beskrivning: Webbsida: 
Röststyrd 
belysningsarmatur 

Dimma, släck, tänd och växla från 
varmt till kallt ljus med en fjärrkontroll 
eller app. Produkter ifrån IKEA och 
Google samarbetar för att möjliggöra 
röststyrd belysning. 
 

https://www.ikea.com/se/sv
/cat/smart-belysning-36812/ 

Google Home högtalare Google Home är en smart högtalare 
som utvecklats av Google. Produkten 
är integrerad med den digitala 
assistenten Google Assistant, vilket 
möjliggör röststyrning. Det finns flera 
olika högtalare att köpa på 
marknaden. 
 

 

Google Home App En app som samarbetar med Google 
Home Högtalare och IKEA belysning. 
Konfigurera, hantera och styr Google 
Home-, Google Nest- och Chromecast-
enheter samt tusentals produkter för 
det uppkopplade hemmet, som 
lampor, kameror, termostater och 
annat – direkt i Google Home-appen. 
 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.googl
e.android.apps.chromecast.a
pp&hl=sv 

TV Samsung Samsung UHD TV kan bli en aktiv del i 
det uppkopplade hemmet. Den kan 
fungera tillsammans med högtalare 
och mobila enheter - också från andra 
tillverkare. Smart TV:n samarbetar på 
AgeLab med Google Home. 
 

https://www.samsung.com/
se/tvs/uhdtv-
ru7445/UE43RU7445UXXC/ 

Trygghetskamera Trygghetskamera är tillsyn via 
webbkamera – dag som natt – för dig 
som behöver tillsyn utan att bli störd.  

https://goteborg.se/wps/por
tal?uri=gbglnk%3a20160515
1355255 
 

Trygghetslarm På AgeLab kan du se och testa olika 
typer av larmenheter som exempelvis 
armband, halsband och högtalare. 

https://goteborg.se/wps/por
tal?uri=gbglnk%3a20191211
11119997 
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GPS Positioneringslarm På AgeLab kan du se och testa olika 
typer av GPS-larm som Minifinder 
Pico, armband och skosula. 
 

https://posifon.se/gps-larm/ 
 

Somnox sovrobot Sovroboten Somnox är en tung kudde 
som hjälper dig att sova genom att 
andas med dig och spela lugnande ljud 
eller musik. 
 

https://meetsomnox.com/ 
 

TurnAid Säng 
Comfortsystems 

TurnAid är en kombination av ett 
elektriskt vändlakan och en sänggrind. 
Den används för att förenkla vård, 
förflyttning och hantering av 
patienter. 

http://www.comfortsystem.
se/se/vart-
produktsortiment/turnaid-
vandsystem/ 
 
 

Medicinpåminnare En medicinpåminnare säger till när det 
är dags att ta medicinen med hjälp av 
ljud och ljus. Den matar ut rätt dos 
medicin vid de tidpunkter som ställts 
in och kan även öppna dospåsen. 
På AgeLab visas produkterna Medido 
och Careousel. 
 

https://posifon.se/medicinp
aminnare/ 
 

Digital Terapikatt Den interaktiva katten är 
verklighetstrogen både 
utseendemässigt och när det kommer 
till materialval, rörelser och ljud. Den 
har bland annat inbyggda sensorer 
som svarar på beröring och rörelse. 
 

https://mentex.se/produkt/
digital-terapikatt-svart-och-
vit/ 
 

Appar Till exempel: 
Biblioteket – bland annat kan du se 
dina lån och reservationer, ställa 
frågor i chatt, söka titlar och reservera 
och hitta bibliotek. 
 
Matglad - Appen Matglad utgår från 
bilder på maträtter som kopplas till 
pedagogiska steg-för-steg-recept med 
text på enkel svenska. 
 
Västtrafik ToGo – Planera din resa och 
köp enkelbiljetter, periodbiljetter och 
dygnsbiljetter direkt i appen. 

https://goteborg.se/wps/por
tal?uri=gbglnk%3a20180151
23343623 
 
 
 
http://www.matglad.nu/?p=
26952 
 
 
 
https://www.vasttrafik.se/bil
jetter/mer-om-
biljetter/vasttrafik-to-go/ 
 

Facetime Ring video- och ljudsamtal från en 
iPad (surfplatta) eller iPhone 
(mobiltelefon). 

https://support.apple.com/s
v-se/HT204380 
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Produkt/lösning som visas på iPad surfplatta/TV skärm: 
 
Produkt/lösning på iPad 
surfplatta/TV skärm: 

Beskrivning: Webbsida: 

Mobilt arbetssätt vård-och 
omsorg 

För vård-och omsorgspersonal: 
Utbildningsfilmer för Treservas app i 
mobilen. Hur du arbetar med 
utförardokumentation i appen, gör en 
daganteckning, arbetar med 
genomförandeplan och skickar och tar 
emot meddelanden. 
 

http://www.datorhjalpen.go
teborg.se/6654.guide 
 

VR Glasögon Film från Atea Sverige: Bland 
pensionärerna på äldreboendet 
Sjögläntan har det nya VR-rummet 
blivit en snackis. Hit kan de komma 
när de blir sugna på att uppleva något 
utöver den vanliga vardagen – utan att 
för den skull behöva bege sig utanför 
huset. 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=gbfKrJunTzg&t= 
 
 

”Magiskt bord” Film från Colten Care Ltd på engelska 
som visar ett ”magiskt” bord där du 
med hjälp av dina händer kan påverka 
ljusfigurer som projiceras på bordet. 

https://www.youtube.com/
watch?v=jEJsTxb7f9Y 
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