
Safemate – GPS og Family APP
Tjenesteforløp



1. Saksbehandler mottar 

søknad, vurderer behov 

etter tildelingskriterier.

2. Kartlegging om pasient 

og pårørende vil ha 

nytte av GPS. Benytt 

kartleggingsverktøyet i 

Gerica og dokumenter. 

3. Saksbehandler 

oppretter sak og 

tjenesten «GPS» og 

«Trygghetsalarm» i 

Gerica. 

4. Samarbeidsavtale 

mellom AK og pasient/ 

pårørende fylles ut og 

skannes inn i journal. 

Inkluderer beskrivelse 

av behovet for 

smarttelefon med 

SafeMate family app. 

5. Beslutningsbrev sendes 

pasient. 

6. Saksbehandler 

registrerer pasient i 

ProAlert, samt sender 

mail til montør. 

7. Montør filtrerer på 

«Bestilt» i ProAlert, vil 

da se nye bestillinger, 

samt se påminnelse på 

mail. 

1. Montør  avtaler dag for 

installasjon med 

pasient/ pårørende 

2. Montør registrerer GPS 

i SafeMate-portalen og 

aktiverer denne. 

3. Montør installerer alarm 

og nøkkelboks hos 

pasient/ pårørende etter 

avtale. 

4. Etterspør om de har 

installert SafeMate  

Family app. 

5. Montør setter startdato 

på tjenesten i Gerica. 

Samt journalfører 

montering. 

1. Bruker/ pårørende får 

muntlig opplæring i bruk 

av alarmen og 

funksjonene i Family 

app`n, 

2. Bruker/ pårørende får 

informasjonsskriv og 

brosjyre om bruk av 

SafeMate og Family 

app`n.

3. Pasient trykker på 

alarmknapp for å teste 

og pårørende blir da vist 

posisjonering på kartet.

1. Alarmene går til 

pasientens pårørende/ 

frivillige

2. Pårørende er ansvarlig 

for lading av Safemate 

og påse at denne blir 

med pasienten på tur. 

3. Pårørende følger opp 

tekniske alarmer via 

app`n Safemate Family

4. Alarmtjenesten sjekker 

Safemate portalen for 

tekniske varsler 2-3 

ganger i kontortiden. 

Alarmtjenesten følger 

opp tekniske feil.

5. Når pasienten trykker 

på Safematen, går 

signalet til pårørende og 

eskalerer etter liste.

6. Utløste alarmer som 

ikke håndteres av 

pårørende, går til 

responssenteret  

eskalerer denne til 

7. Responssentret 

kontakter AK etter 

vanlig prosedyre. 

8. Evt ta med Safemate på 

korttidsopphold. Her er 

ansatte ansvarlige for 

laderutiner, mens 

pårørende følger opp 

alarmer og søk. 

1. Videreføre tjenesten 

selv om bruker havner 

på korttidsopphold på 

sykehjem. 

2. Avslutte tjenesten når 

pasient/ pårørende ikke 

lenger ønsker tjenesten 

eller AK ser at behovet 

er endret.  

3. Informere pårørende 

om at tjenesten er 

avsluttet. 

4. Tjenestekontoret og/ el 

alarmtjenesten avslutter 
tjenesten trygghetsalarm i 
Gerica og ProAlert. 

5. Montør avslutter i 
Safemateportalen, samt 
journalfører i Gerica når 
Safemate er hentet inn fra 
pasienten.  

1. Arbeidsgruppen henter 

ut rapporter fra 

Safemate portalen på 

antall alarmanrop en 

gang pr. mnd. Evt. 

henter arbeidsgruppen 

også ut rapporter fra 

ProAlert på antall 

hendelser opprettet av 

kommunalt 

responssenter en gang 

pr. mnd. 
2. Evaluering av pasientens/ 

pårørendes behov for og 
effekt av GPS utføres av:

a) Hjemmetjenest
en

b) Hukommelsest
eam

c) Tjenestekontor 
følger opp 
pasienter uten 
andre tjenester 
i kommunen.

3. Evaluere hvordan 

bruker håndterer 

trygghetsalarm

4. Avgjør om tilbudet skal 

videreføres eller 

avsluttes. 

5. Koble pasienten til 

DigiHelse der det er 

aktuelt

TJENESTEFORLØP: SafeMate/GPS – forutsetter tjenesten trygghetsalarm
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