
HJEMMETJENESTEN

SMARTE LÅSER OG NØKLER



“Sedan vi införde Swedlocks digitala låssystem 
behöver vi inte längre hantera stora mängder 
nycklar. Vi kan nu använda våra resurser mer 
effektivt, samtidigt som vi kvalitetssäkrar våra 
besök. Genom systemets loggningsfunktion 
ökar vi dessutom tryggheten för både brukare 
och personal - vi kan enkelt se vilka lås som 
öppnats, både när och av vem.

Vi ser också goda möjligheter att utveckla 
samarbetet med räddningstjänst och andra 
kommunala aktörer. Då kan vi dela behörig-
heter i samma system vilket bidrar till bättre 
och snabbare service för flera samhällsviktiga 
funktioner.”

Birgitta Lomander Johansson,
IT-utvecklingschef
Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun

Nøkkeladministrasjon er en stor utfordring innen eldreomsorg og hjemmesykepleie. Mange kommuner velger 
å dra nytte av mulighetene for digitalisering gjennom innføring av digital nøkkelhåndtering. 

Med Swedlock PRO kan kommunen bruke ressursene mer effektivt og samtidig skape en sikker håndtering 
av nøkler.

Swedlock - smarte låser og nøkler

SMART
Swedlocks digitale låser er batterifrie og trenger ikke 
vedlikehold. Låsene monteres uten påvirkning av 
dørmiljø og krever verken elektrisk installasjon eller 
batteribytte.

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til alle 
låser. Nøklene er aktive under arbeidsøkten og slutter 
automatisk å fungere når den er ferdig. Dette skaper 
trygghet for både ansatte, brukere og ledere.

RASKT
Ved arbeidsøkten start aktiverer personalet sine 
nøkler i Swedlocks nøkkeloppdaterer og de riktige 
tillatelsene lastes ned. Nøkkelen vil for eksempel 
fungere i brukerens dør, til hovedinngangen, 
søppel-rommet og medisinskapet. Opplåsingen går 
like raskt som med en vanlig nøkkel.



Enkelt og trygt ved hjemmebesøk.
Èn nøkkelløsning for kommunens hjemmetjeneste.

SIKKERT
Byggeiere, borettslag og innbyggere forutsetter at 
eldreomsorgen velger en låsløsning som oppfyller 
grunnleggende tyveri- og brannsikringsstandarder. 
Swedlocks låser er godkjente og sertifiserte iht FG 
regelverket, og oppfyller brannsikringsstandarden 
EN 1634-1: 2014.

Nøkkeloppdateringsenheten holder systemet i drift 
selv ved ekstremvær eller andre kriser.  Ved bortfall 
av internettforbindelse kan den digitale nøkkelen 
aktiveres i offline modus.

Til og med ved strømbrudd fungerer nøkkel-oppda- 
tereren, og den drives da av den digitale nøkkelen 
Personalet aktiverer nøklene akkurat som vanlig 
før arbeidsskiftet, og kan låse opp låsene ute i 
feltet, komplett med logger, men helt uten krav om 
nett- og oppkobling.

Swedlock tilbyr også en liten fleksibel aktiverings-
brikke som kan brukes ute i felten. Den digitale
nøkkelen aktiveres på en enkel og sikker måte med 
PIN-kode. Aktiveringsbrikken er helt batterifri og
krever ingen oppkobling.

SMIDIG
Swedlock PRO tilbyr den unike DUO-låsen som be- 
holder eksisterende låssylinder slik at de eksiste- 
rende nøklene fungerer akkurat som før. Beboere 
og deres pårørende bruker den vanlie låsen og 
de ansatte den digitale.  DUO-låser er enkle å montere 
på boligdører, hovedinnganger, søppelrom og vasker-
om. Låsene krever ingen elektrisk installasjon og er 
montert uten påvirkning på døren, noe som i stor grad 
letter samarbeidet med eiendomseiere.

I sortimentet finnes  låssylinder i standardmodeller 
som passer til alle eksisterende låser og dører, men 
også smarte nøkkelbokser, hengelåser og sylindere 
til deres eksisterende medisinskap, medisinvogner, 
bommer og porter. Swedlock kan håndtere alle låser.

De digitale nøklene er utstyrt med et standardbatteri 
og håndterer 1000-talls åpninger. Nøkkelen varsler i 
god tid før det er tid for batteribytte



Digitale medisinskap med logg

Å kunne styre tillatelser digitalt - logge både åpninger 
og forsøk på åpninger - i medisinskap, kjøleskap, 
medisintraller og medisinrom blir stadig viktigere. 
Swedlock gjør dette enkelt.

Swedlock tilbyr komplette medisinskap i forskjellige 
størrelser, men også digitale utskiftningssylindere 
som passer til dine eksisterende medisinskap,  
medisintraller og medisinrom. I tillegg finnes det 
digitale hengelåser til kjøleskap for kjølemedisiner.

Med en smart skap-i-skap løsning, kan du også ha 
forskjellige nivåer av autorisasjon for forskjellige 
medisiner.

Personalet bruker samme digitale nøkkel for alle 
typer medikamentlagring, komplett med digital 
tilgangskontroll og logg.

Swedlock har utviklet og levert smarte låssystem til 
samfunnets aktører siden 2007. Vår digitale plattform 
gir samfunnsviktige aktører som hjemmetjenesten, red-
ningstjenesten, infrastrukturselskap og renovasjonse-
tater en og samme smarte nøkkel til alle kommunens 
funksjoner.

Vi kaller konseptet for Nøkkelen til Byen. Det er en 
løsning som lever opp til høyt stilte krav om sikkerhet, 
tilgjengelighet, brukervennlighet som sparer både tid og 
penger. 

Swedlocks hovedkontor med utvikling og produksjon lig-
ger i Halmstad i Sverige.

Swedlock er et sertifisert låssmedfirma (SSF1040) med 
sertifiserte låsesmeder og egne installatører.
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