
  

Nyt nøglesystem 
Vejledning til hjemmeplejen omkring de spørgsmål, som de kan blive 
mødt af ved besøg hos borgeren ifm. den nye nøglesystem.   

BE QUICK, BE SAFE, BEKEY 



 

Hvad er Bekey Homecare og hvordan virker det? 

Bekey Homecare er et elektronisk nøglesystem til opgangs- og private døre. Hvorved 
man kan åbne døren via en mobilenhed. Det kan nemmest sammenlignes med den 
fjernbetjente centrallås man kender fra en bil. 

En unik kode og identifikation mellem nøgle og låseenhed, samt mellem nøgle og 
bruger bevirker, at det kun er personer med gyldig nøgle, som kan komme ind af 
døren.  

  

Fordele med en Bekey løsning 

• Ingen fysiske nøgler der kan blive væk eller kopieres! 

• Det er nemt at standse nøgler eller brugere.  

• Ingen forandringer på borgerens dør. 

• I hjemmeplejen kan administrationen altid se hvem og 
hvornår, der har været adgang til borgerens hjem. 

• Nemt at tildele nøgler ”på farten” til f.eks. Vagtlæge.  

Giv tryghed 
videre 

Typiske spørgsmål ved opstart 

Her er en række af de spørgsmål, som hjemmeplejen 
ofte bliver mødt med af borgeren og deres pårørende.  
Vi har samlet disse spørgsmål, samt svaret på 
spørgsmålet. 

   

Kan alle åbne min dør? 

Nej – det er kun personer fra hjemmeplejen, som har fået 
tildelt en adgang der kan komme ind. 

 

Kan min familie stadig bruge deres nøgler til min dør? 

Ja – Det nye låsesystem ændrer ikke på det, at man 
bruger nøgle til døren. 

   

Kan nøglen kopieres? 

Nej – Det er ikke muligt at kopiere eller på anden vis 
tvinge sig adgang til døren. Systemets sikkerhed er på 
højden med banker o.lign.  

 

Kommer min dør til at tage skade ved montering? 

Nej – Låseenheden sættes op i de eksisterende skuehuller 
på døren.   

Ændringer i hverdagen! 

Alle plejekrævende borgere – uanset alder, handicap eller lidelse – har brug for 

tryghed i eget hjem. Ændringer, som påvirker borgerens hverdag, kan give en 

utryghed. Ændringer, som bevirker at der kommer nye rutiner, kræver 

tilvænning for både borgeren og plejepersonalet.     


