Pressmeddelande: Duschrobot gör vardagen
enklare för äldre
När vi blir äldre försämras rörelseförmågan och många till synes enkla sysslor
blir komplicerade och kräver hjälp. Detta gäller inte minst den personliga
hygienen. För att värna om kundernas integritet och välmående är Frösunda
Omsorg ett av de första omsorgsföretagen i Sverige som utrustar ett av sina
äldreboenden med en duschrobot.
– För oss på Frösunda Omsorg är det viktigt att kunden får bestämma själv. Med
hjälp av vår nya duschrobot kan våra kunder själva styra över sin hygien. Detta bidrar
även till att de lättare kan bevara sin integritet i denna intima situation istället för att,
som tidigare, behöva hjälp i duschen, säger Per-Otto Waern, affärsområdeschef för
äldreomsorg på Frösunda Omsorg.
På äldreboendet Frösunda Gutasund utanför Uppsala testas nu en duschrobot som
gör det möjligt för kunderna att duscha själva. Eftersom den som duschar sitter
minskar dessutom riskerna för fallolyckor. Det innebär också en avlastning för
medarbetarna på äldreboendet i och med att de slipper tunga lyft i samband med
duschen. Roboten installeras av företaget Robotics Care.
Antonio Mir Cabot är verksamhetschef på Gutasund och har varit med sedan starten
2015 och han gillar innovationen på boendet:
– Testperioden kommer att pågå under december och om försöket slår väl ut
kommer roboten att installeras på fler boenden inom Frösunda Omsorg, säger han.
Maria Sandewings mamma bor på Frösunda Gutasund och hon tycker att den nya
roboten är en innovation som kommer att skapa en bättre tillvaro för hennes mamma:
– Mamma, som aldrig brukar vilja duscha, kanske ändrar sig nu när hon kan styra
robotens funktioner och bestämma själv. Jag tror också att den ökar känslan av
personlig integritet.
Det bor 72 kunder på Frösunda Gutasund som är ett av Frösundas 13 boenden för
äldre. Frösunda Omsorg har verksamhet inom fyra affärsområden, äldreomsorg,
personlig assistans, funktionsnedsättning och individ och familj.
Se en film med robotduschen här.
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