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OMDREJNINGSPUNKT
Velfærdsteknologi på plejecentre - muligheder, 
udfordringer og faldgruber

• I borgerens hverdagsliv
• I medarbejdernes arbejdsliv
• I organisering af arbejdet



HVORFOR INDDRAGE VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE?
- ET VÆRKTØJ I REHABILITERING
- FREMME AF AKTIVITET OG DELTAGELSE
- FREMME AF TRYGHED OG SIKKERHED
- FREMME AF SELVSTÆNDIGHED OG 
SELVHJULPENHED
- BEDRE ARBEJDSMILJØ

Hvis teknologi er svaret, hvad er så spørgsmålet!



Velfærdsteknologi er et af 

svarene på vores velfærds-

udfordringer.

Velfærdsteknologi handler 

både om økonomi og 

menneskesyn. 



VELFÆRDSTEKNOLOGI – I HVERDAGSLIV OG ARBEJDSLIV  



TESTSTED
BOSTEDET MUNKEHATTEN



TESTSTED
ÆRTEBJERGHAVEN PLEJECENTER



SENSOR BLE – TENA IDENTIFY

• Individuel intervention
• Bedre hygiejne
• Øget værdighed og 

uafhængighed
• Øget aktivitet og deltagelse
• Evidensbaseret praksis

"25% af borgerne er udredt ift sensor-bleen. Årligt 

provenu fra 2014 anslås til 2,1 mio. DKK "



- Øget uafhængighed
- Øget selvhjulpenhed
- Øget aktivitet
- Mere værdighed
- Skånsom forflytning
- Bedre arbejdsmiljø

ROTOSENGENE

”60-70 senge er løbende  i brug på henholdsvis plejehjem, hjemmeplejen 

og i boliger for borgere med handicap.

Årligt provenu fra 2014 og frem anslås til 1,2 mio. Kr. "



KONTAKTEN – VIRTUEL 
HJEMMEPLEJE
- Øget fleksibilitet
- Øget sikkerhed
- Øget kvalitet i kontakt
- Mere kontakt, mindre 

transport

Virtuel hjemmepleje benyttes pt af ca. 60-70 borgere. 

Årligt provenu 1 mio. fra medio 2017



- Bedre arbejdsmiljø
- Bedre kontakt
- Skånsom forflytning
- Øget sikkerhed
- Sparet tid

STATIONÆRE LOFT LIFT KOMBINERET 
MED MOBILE BAD- OG TOILETSTOLE

"Omkring 460 personer er løftes dagligt med loft lifte. Dette er lig med 

1.500 løftninger dagligt. Overskuddet i 2014 anslås til 1,3 mio. DKK "



SEKOIA-
PLANLÆGNINGSSKÆRME

»Sekoia skærme bruges af 1.270 borgere på 26 plejehjem. Ingen 

fortjeneste i 2014 på grund af en høj initial investering, men resultatet 

årligt fra 2015 anslås til ca. 12,2 mill. Kr. "

- Øget overblik og koordinering
- Øget sikkerhed
- Mere selvhjulpenhed
- Øget autonomi
- Sparet tid



CAREPLAN

Careplan implementeret på Munkehatten med et årligt 

provenue på 1,6 mill. årligt.

- Bedre overblik
- Øget autonomi
- Fremme af aktivitet og 

deltagelse
- Øget sikkerhed



EKAMOVE - VENDEMADRAS

Ekamove implementeret i hjemmeplejen og plejebolig, årligt provenu fra 

2014 på 2,1 mill. Årligt 

- Bedre arbejdsmiljø
- Bedre søvn
- Øget aktivitet
- Skånsom forflytning
- Øget værdighed
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PLANLAGTE 2015-16

• Medicinæsker

• Strømpepåtager

• Armstøtte

• Bedre brug af 

hjælpemidler

• Show my day

• Genoptræn.dk

• Teknologier på 

demensområdet

ØVRIGE IMPLEMENTEREDE 
LØSNINGER
• Selvkørende 

støvsugere

• Pirucare

• Stemmestyring

• Videokonference

• Vejviserskærme

• Telesår



Digitalisering og velfærdsteknologi
Tovholdernetværk
Ambassadørnetværk
Brugerinvolvering
Samarbejde med Ældrerådet
Testinstitutioner 

ORGANISERING AF OPGAVEN 



• Velfærdsteknologi på 4 Mariehjem

- 42 teknologier foreslået, 27 potentialevurderet

- 10 test og teknologivurdering: drejetårn, 

vendesystem, roto-seng, eleverbar badestol, 

vasketoilet, toiletsædeløfter, strømpepåtager, 

smartstol, Duka pc, demensgyngestolen

Gennemført af Teknologisk Institut

• Center for frihedsteknologi, Aarhus Kommune

https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaer

dsteknologi/Home/Projekter/Velfaerdsteknologi-i-

plejeboliger-i-Aarhus-Kommune.aspx?sc_lang=da

TEKNOLOGIER FRA ANDRE STEDER 

https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Projekter/Velfaerdsteknologi-i-plejeboliger-i-Aarhus-Kommune.aspx?sc_lang=da


Hvad gør de?
Et foreløbigt litteraturstudie af Anne Marie Dahler – PhD stipendiat

Positive

 Positiv sammenhæng med brug af 

teknologier  og QoL

 Normaliserer

 Øger mobilitet

 Øger frihed

 Øger uafhængighed

 Øget deltagelse

 Sparer tid

 Sparer energi

Negative

 Stressende at lære nye teknologier at kende

 Ressourcekrævende 

 Skader (kørestolsulykker)

 Ensomhed

 Trættende

 Usikkerhed/utryghed

 Stigmatiserende

 Udfordrer selvforståelse



Ældres adoption af velfærdsteknologi –

hvad taler vi om??

Vigtige overgange i processen

Tage beslutningen

Justere på dagligdagsrutiner 

Tro på teknologien

Oplevelsen af øget kapacitet

Ph.d. stud. Stina Meyer Larsen

Lindqvist, 2013



UDFORDRINGER – NON STOP
• Målgruppen er ikke teknologiparat eller for dårlig 
• Borgeren er for dårlig til at profitere af teknologien. 
• Kompleks teknologi og manglende match
• Frygt for besparelser og manglende viden
• Ikke en del af visitationen og nye arbejdsgange
• Manglende kritisk masse til at høste forventet gevinster
• Teknologi uden faglige kompetencer ……………………….



TAK FOR NU


