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IoT-løsning

• Bevægelses- og røgsensorer diskret monteret i hjemmet
• Hurtig fald-detektion
• Datatransmission til Alertos servere
• Data-analyse i Alertos software
• Alerts til vagtcentral og pårørende
• Grafisk log over seneste 48 timer
• Løbende log over vagtcentralens indsats

Alerto håndfrit nødkald
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Standardpakke
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Indhold fuld pakke

• 1 x basestation
• 5 x bevægelsessensorer
• 1 x røgalarm
• 1 x dørkontakt
• 1 x nødkaldsknap til håndled eller halssnor
• 1 x nødkaldsknap i gulvhøjde





Input til triagering og tidlig opsporing
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Input fra Alerto
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• Mulighed for inddragelse af den ældres netværk
• Mere mod til at være selvhjulpen (erfaringer fra Ærø)
• Understøttelse af tidlig opsporing
• Mulighed for tilkobling til hjemmeplejens akut tlf
• Hændelser / afvigelser kan deles med 

sundhedspersonale via omsorgssystem.

Værdi for den ældre
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Ved inaktivitet sendes sms 
til vagtcentralen, som forsøger 
at kontakte brugeren telefonisk.

Afklares situationen ikke, 
kontakter vagtcentralen 
personalet telefonisk 
og videresender derefter 
sms’en.

Alerto anvender ikke apps 
og er derfor umiddelbart 
tilgængelig på alle telefoner.

Ingen apps – kun sms
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Ved tryk på linket i sms’en
fremkommer positionen på 
Google Maps.

Personalet kan nu på vanlig vis 
guides frem til borgerens 
adresse.

Fungerer på alle 
smartphones
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Fra 350 kr./måned + 500 kr. for installation 
- inkl. moms

Pris til private
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Apoplexi indtræder
Ambulancefolk 
rykker ind

Grafisk log (fiktivt eksempel)
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Særlige indikationer til brug for 
tidlig opsporing

• Epilepsi
• Demens
• Nedsat syn
• Polyfarmaci
• Tidligere fald
• Alkoholmisbrug
• Tidligere apoplexi
• Parkinsons sygdom
• Nedsat muskelstyrke
• Svimmelhed eller balanceforstyrrelser
• Hyppige urinvejsinfektioner med delirtendens



Alerto Care Technologies ApS

Jørgen Holm Speciallæge i almen medicin, CEO
Lasse Holm Cand. merc., COO
Anders Launer Bæk-Petersen Machine Learning Engineer, AI
Ole Pedersen MSc. Advanced Robot Technology, AI

Redningsringen A/S
Danmarks ældste vagtcentral, godkendt af rigspolitichefen

Team

13



“Intensiv monitorering af indlæggelsestruede og tidligt
udskrevne patienter (patient@home) via optisk sensor uden
visuelt output .”

Vi modtager gerne henvendelser fra kommuner, der kunne
overveje at blive testkommuner.
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Pipeline



Jørgen Holm,
Speciallæge i almen medicin,
CEO

Tlf. 2295 8638
Email: jh@alerto.dk
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Kontakt


