
Om Posifon
Posifon AB är marknadsledande i Sverige på GPS-larm och medicinpåminnare. Vi är 
ett kundnära innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, 
familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna 
sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger högre 
livskvalitet.

Vetenskapligt utvärderat
Under 2011-2012 genomförde Högskolan i Borås, med stöd av Alzheimerfonden 
och regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet, en vetenskaplig 
studie ”Nyttoeffekterna med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom 
och deras anhöriga”. Studien påvisade att Posifons larm gav en ökad trygghet och 
frihet för bäraren av larmet samt en minskad oro och stress för de anhöriga. Även 
omsorgspersonalen såg tydliga nyttor.

I studien ingick en etisk analys som påvisade att inga etiska hinder finns för att använda 
GPS-larm. Lagstiftningen är dock oklar och varje kund måste själv göra sin värdering. 
Vi stödjer norska kommuners inställning att GPS-larm är frihetsskapande och ger det 
minsta ingreppet på personers självbestämmande och personliga integritet.  

Kopplat till studien gjorde Hjälpmedelsinstitutet en samhällsekonomisk 
kostnadsnyttoanalys som påvisade tydliga ekonomiska vinster för samhällsekonomin, 
såväl på kommunal som statsnivå.

Sven Hultins gata 9c, 412 58 Göteborg
Telefonnummer växel: 031-360 87 70
E-post: info@posifon.se
Läs mer på: www.posifon.se

Posifon GeoSKeeper är ett kompetent GPS-larm med inbyggd telefonfunktion. 
Det medför att GeoSKeeper kan användas både som enkel mobiltelefon och som 
ett positionerande larm med trygghetsområde. Enheten kan svara automatiskt 
när anhöriga ringer och brukaren kan själv ringa upp med en knapptryckning. 
Möjligheterna är många och GeoSKeeper är flexibel och kan enkelt anpassas till olika 
behov.

Posifon GeoSKeeper

Enkel mobilitelefon med 
GPS-larm ger trygghet.



“ PosifonCare
PosifonCare är ett nytt verksamhetssystem 
för GPS-larm som har utvecklats tillsammans 
med åtta kommuner i ett FoU-projekt. 
Målet har varit att möjliggöra ett bredare 
användande av GPS-larm, samt effektiva 
och kvalitetssäkrade arbetssätt med god 
användarvänlighet.

PosifonCare är ett öppet system med 
hög IT-säkerhet, som kan hantera olika 
typer av produkter. På så sätt kan man 
anpassa användandet efter brukarens 
behov. Systemet breddar målgruppen för 
välfärdsteknik och öppnar för nya möjligheter 
att på ett innovativt sätt hantera larmflöden. 
PosifonCare finns tillgänglig som internet-
plattform och app, vilket ger ökad flexibilitet i 
användningen. Med systemet tar vi stora kliv 
mot ett breddinförande av GPS-larm

Smartsole Keruve GeoSKeeper Zembro

Fjärrstarta spårning
Via portal,

startar vid rörelse
Via SMS, portal, 
anhörigenhet

Via portal Via portal

Trygghetsområde JA JA JA JA
Larmknapp NEJ TILLVAL JA JA
Samtalsfunktion NEJ NEJ JA JA
Energisparfunktion Viloläge vid inaktivitet Valbart Valbart Valbart

Bärs I skon
handled, bälte, väska, 

halsrem, ficka
handled, bälte, väska, 

halsrem, ficka
Handled

Laddning Induktion Via sladd Via sladd Via sladd
Vattentålighet Vattentät Vattentät Vattentålig Vattentålig
Mobilnät GSM, GPRS GSM , GPRS GSM, GPRS GSM, GPRS

Specifikationer
Storlek 38 x 45 x 16 mm

Vikt 36 g

Snabbnummer 3 (plus upp tilll 4 larmmottagare)

Batteri: 3.7 V Li-Ion, uppladdningsbart

Standbytid Upp till 90 timmar

Batteritid vid aktiv GPS-spårning 24 timmar

Övrigt Vattentålig

Nätverk: GSM/GPRS

Flexibel Funktionell Beprövad

Tack vare enkel uppringning, 
samtalsfunktion, sms, 
trygghetsområden och 
larm finns det möjligheter 
att anpassa GeoSKeepern 
efter varje brukares 
behov. Funktionerna nås 
genom ett knapptryck, och 
finns alltid nära till hands 
när du behöver nå en 
kontaktperson.

Enheten kan bäras på 
armen som en klocka, i 
en rem runt halsen eller 
i en specialanpassad 
väska. Den är vattentålig 
för att klara alla väder. 
Knapparna är stora 
och tydliga och den är 
enkel att använda i alla 
situationer. GeoSKeeper 
ger brukaren frihet.

GeoSKeeper utvecklades 
i samarbete med 
Karolinska sjukhuset 
och vidareutvecklas ihop 
med aktiva kunder och 
användare. GeoSkeeper 
är vetenskapligt 
utvärderad och har 
flera gånger använts 
för att minska oron hos 
anhöriga, frihetsgraden 
för brukaren men även 
hitta vilsegågna personer.

GPS-larm för varje behov
Är inte GeoSkeeper rätt för dig? Posifon tillhandahåller flera typer av enheter för att 
passa alla behov, be att få höra mer om våra alternativ:

Det var en trygghet att veta att vi kunde hitta mamma – som natt och dag jämfört 
med kommunens nödsändare!

– Tony, vars mamma lever med demenssjukdom


