
Til dagligt lever Kim et roligt liv i Næstved, hvor han passer sit skånejob, sit tillidserhverv i 

Hjerneskadeforeningen, holder foredrag og plejer familie og venner – kort sagt lever Kim et helt almindeligt 

liv.  

Men bag det normale ydre har Kim, som følge af en blodprop i hjernestammen for 12 år siden en væsentlig 

ændring i forhold til mange andre mennesker – Kim har en erhvervet senhjerneskade. 

Når hoveddøren til lejligheden lukkes og Kim er alene, trænger frygten for endnu en blodprop sig på. 

Hvad vil der ske, hvis endnu en blodprop rammer? Vil det være muligt at tilkalde hjælp? Hvad hvis Kim er 

alene i lejligheden – hvor længe kan han risikere at ligge i lejligheden før der kommer hjælp ?. 

Disse tanker blev vendt med tryghedsfirmaet Feelsafe, som satte udviklingen af en Tryghedsboks i gang, en 

Tryghedsboks, som selv kan tilkalde hjælp automatisk, hvis Kim får det dårligt eller bliver syg og ikke selv 

kan tilkalde hjælp. 

Tryghedsboksen ligner et lille ur, som kan stå på en skænk eller TV bord. I Kims lejlighed er der opsat 3 stk. 

rumfølere og 2 stk. dørmagneter, som registrerer om der er aktivitet i lejligheden. 

Når Kim kommer hjem, slår han Tryghedsboksen til via en fjernbetjening eller SMS.  

Rumfølerne sender signal til Tryghedsboksen om han bevæger sig i rummene. Har Kim ikke bevæget sig i 2 

timer, så går Tryghedsboksen i ”Alarm-mode” og ringer op til hans nærmeste pårørende. Når 

Tryghedsboksen er i ”Alarm-mode” kan der tales og lyttes igennem Tryghedsboksen. 

I ”Alarm-mode” sender Tryghedsboksen også ”SOS” SMS til et ubegrænset antal kontakter. Samtidig sender 

Tryghedsboksen besked til Feelsafe, som automatisk laver et opslag i Kims private Facebook-gruppe og 

derved vil en masse mennesker automatisk være tilkaldt og på vej til hans lejlighed for at hjælpe.  

 
Et eksempel på opslag i Kims private Facebook gruppe ved tilkald af hjælp 

 

Kim udtaler: 

“ Tryghedsboksen fra Feelsafe skaber den nødvendige tryghed i min hverdag, når jeg er alene.  

Jeg ved at, hvis der sker mig noget vil Tryghedsboksen sende bud efter hjælp automatisk og ringe mine 

nærmeste pårørende op, så vi kan snakke igennem Tryghedsboksen. Via fjernbetjeningen eller SOS trykket 

kan jeg aktivere Tryghedsboksens ”Alarm-mode” og derved tilkalde hjælp. 

Når Tryghedsboksen er aktiveret, ved jeg at hjælpen er nær. hvis der sker mig noget. Det giver mig og ikke 

mindst min familie tryghed, når de ikke har hørt fra mig i et par dage.  



Tryghedsboksens funktioner med rumfølere og dørmagneter er lette at opsætte via SMS-kommandoer eller 

Feelsafe-appen, men ellers monterer og opsætter Feelsafe gerne Tryghedsboksen i hele Danmark. Feelsafe 

opsætter også alt omkring Facebook, så den del skal man heller ikke tænke over.  


