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Camanio Care och Bay Oaks Historic 
Retirement Residence tar unik 

välfärdsteknik till södra Florida 
Camanio Care har inlett ett partnerskap med Bay Oaks Historic Retirement 

Residence för att ta BikeAround, det innovativa verktyg som integrerar Google Maps 

och svensk teknik, till Miami, Florida. Med BikeAround Screen kan Bay Oaks erbjuda 

äldre sinnen och kroppar träning samtidigt som vård- och omsorgspersonal samt 

forskare får möjligheten att använda och utvärdera Camanio Cares produkt på 

deras historiska campus i Miami. 

Föreställ dig att du kan cykla genom grannskapet där du växte upp samtidigt som du 

sitter i en bekväm stol, flera mil eller till och med länder bort från där platsen ligger. 

BikeAround kombinerar element från cykling och interaktiv 360° Google Street View-

mappningsteknik för att göra det möjligt att uppleva friheten av en cykeltur utan att 

begränsas av funktionsvariationer eller ens internationella gränser. 

Bay Oaks, en mångfaldigt belönad ideell organisation som driver ett assisterat boende i 

Miami sedan 1947, är idag hem för 32 mestadels självständiga äldre. Medan BikeAround 

har testats utförligt som ett verktyg för att stimulera såväl kropp som sinne hos 

alzheimers- och demenspatienter, så är nu Bay Oaks ivriga att visa hur verktyget kan 

användas även bland friska äldre. Målet är att använda BikeAround som en social 

aktivitet som låter de boende och andra användare uppleva gamla bostäder och 

grannskap, och dela med sig av berättelser med grannar, vänner och vårdgivare. Bay 

Oaks skapar en möjlighet att bredda konversationen kring BikeAround för att nå ut till fler 

utöver dagens huvudsakliga målgrupp. I samband med detta kommer Bay Oaks att bli 

ett center där människor som är intresserade av BikeAround bjuds in för att se 

produkten, få den demonstrerad eller till och med testa den själv. 
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– Att installera BikeAround på Bay Oaks Historic Retirement Residence är ett tydligt steg i 

rätt riktning. När vi utvecklade BikeAround Screen hade vi alltid visionen att innovationen 

skulle kunna nå en bredare publik. Det här samarbetet är ett klart tecken på att vi är på 

rätt väg, säger Jasmine Dahlberg, head of operations på Camanio Care Inc.  

Bay Oaks är det första och hittills enda stället i Florida som har installerat BikeAround 

Screen. Florida är en mycket viktig plats för Camanio Care att växa på, eftersom det 

finns många äldre och dessutom många med bakgrund i andra länder, som kan dra 

nytta av den välfärdsteknik som Camanio Care erbjuder. Äldre människor och speciellt 

medborgare med utländsk bakgrund, som kan längta efter platser där de växte upp 

som de aldrig kan återvända till på grund av funktionsvariationer eller politiska 

anledningar, kan använda upplevelsecykeln för att återse grannskapen de växte upp i 

och ta en titt på hur det ser ut där idag, vilket skapar en glädjefull 

reminiscensupplevelse.  

Bay Oaks 

Bay Oaks har uppfyllt och överträffat förväntningar och satt den absolut högsta 

standarden på service och omsorg sedan det grundades av Miamis pionjärkvinnor 1947. 

Denna unika ideella organisation driver idag ett assisterat boende som är hem för 32 

individer. Boendet har alla fördelar som assisterat boende inom en bed and breakfast, 

all-inclusive-miljö, i hjärtat av Miami.  

Läs mer om Bay Oaks Historic Retirement Residence på https://bayoaksmiami.com/  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Catharina Borgenstierna, VD 

Telefon: 0733-93 00 07 

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care 

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för 

vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster 

kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att 

uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och 

omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla 

människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, 
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dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, 

Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: 

www.camanio.com.  


