
Sappas Omsorgsportal

Digitala omsorgstjänster direkt hem



Välkommen till Omsorgsportalen

Har du eller någon anhörig till dig ökat behov av omsorg, men 
vill ändå kunna fortsätta leva som vanligt hemma? Med Sappa 
får du tillgång till Omsorgsportalen - Sveriges första oberoende 
marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. 
Här finner du alltifrån tjänster som möjliggör tillsyn för en anhörig till 
enklare påminnelsestöd för den boende. Tjänsterna kan beställas av 
både dig som boende eller dig som anhörig på distans.

• Beställ enkelt på omsorgsportalen.se eller ring oss för rådgivning. 
 

• Tjänster för dig eller dina anhöriga på distans.

• Du behöver varken mobil, dator eller internet för att nyttja många  
av tjänsterna. 



Enkelt att beställa, enkelt att använda 

Omsorgsportalen erbjuder mängder av tjänster till hemmet som 
förenklar och säkrar upp din vardag med det du behöver. Här är 
några av de populära tjänsterna på omsorgsportalen.se:

• Påminnelsestöd - Med dessa tjänster behöver du aldrig mer 
glömma att låsa dörren eller stänga av kaffebryggaren. 

• Anhörigstöd - Överblicka belysning, apparater, temperatur och 
rörelser i din anhöriges hem genom mobilen. 

• Smarta lås - Visar status på dörrar och fönster på distans, samt 
underlättar nyckelhantering. 

• Brandsäkerhet - Tjänster som varnar om t.ex. spisen lämnas 
påslagen. 

• Trygghetslarm - Larmar en anhörig genom en knapptryckning eller 
per automatik vid fall eller om rörelsemönstret avviker.

• Trygghetskamera - Känn tryggheten i att en anhörig kan titta till 
dig och kommunicera med dig från distans.



Med dagens hjälpmedel kan vi leva ett tryggare liv i vetskapen om 
att exempelvis våra anhöriga larmas om olyckan skulle vara framme. 
Även för den anhörige är det ofta en stor lättnad att känna sig trygg 
med att bli meddelad om något oförutsett skulle ske. Att kunna bo 
kvar hemma även med ökat omsorgsbehov borde vara valbart och vi 
möjliggör detta på ett överskådligt, enkelt och tryggt sätt.

Ring mig gärna!
Karl Stolpe
info@omsorgsportalen.se
031 - 797 22 99

Bo kvar hemma - på dina villkor


