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Teknologi

Noget af det nye teknologi til ældreplejen går ud på at placere 
billige, trådløse, såkaldt radio frequency identification tags for 
eksempel på kaffedåsen, stegepanden, kedlen og skuffer i 
hjemmet hos lettere demente.

Beboeren har et læserarmbånd på, der registrerer, hvornår 
hånden har fat i disse ting. En computer kan via armbåndet 
følge, hvor køkkenredskaberne er, og hvor de bliver flyttet 
hen. Ud fra det kan systemet regne ud, hvad den ældre er 
gang med. 

Hvis beboeren for esksempel går i stå midt i madlavningen, 
vil systemets robotstemme træde til og vejlede, så det måske 
alligevel lykkes at løse opgaven.

Systemer som dette vil også kunne registrere, hvis ikke 
køkkenet har været brugt et stykke tid. Så kan det minde den 
ældre om, at det er tid til at tage en bid mad. Eller det kan 
sende en besked til en slægtning eller plejer, der skal kon-
takte den ældre. 

WEB-OVERVÅGNING

Et firma i New York installerer allerede internet-koblede web-
kameraer i ældres hjem. Det giver pårørende eller andre mu-
lighed for at holde øje med hjemmet, selv om de er på jobbet, 
og kun har få minutter til rådighed. 

Systemet kan udbygges med fjernstyring, sådan at en 
slægtning eller plejer for eksempel kan slukke for et badekar 
der er ved at løbe over, eller skrue op og ned for varmen eller 
en kogeplade.

Et andet eksempel er et robottiseret bad, som Sanyo i 
Japan har lanceret med automatiseret vaske, skylle og lufttør-
recyklus. Svagelige ældre slipper dermed i længere tid for at 
være afhængig af aftaler med personale i en måske underbe-
mandet ældresektor, når de vil have et bad.   

På et japansk plejehjem findes der et personligt pc-system, 

der er udformet som en teddybjørn. Den hilser på sin bruger 
ved navn, og oplæser mails. Det kan også minde om, at det 
er tid til at tage piller og lignende. Efter sigende skulle flere 
beboere finde indretningen nyttig. 

Sådanne computersystemer kan også bruges som spil-
partner til mennesker med meget tid på hånden. Som un-
derholdning der modvirker kedsomhed, og giver intellektuelle 
udfordringer. 

OVERVÅGNINGSROBOTTER

Firmaet irobot sælger støvsuger- og overvågningsrobotter. 
Det er genopladelige apparater på størrelse med en mellem-
stor hund.

Nogle af maskinerne kan fjernstyres via internettet. Man 
kan via en trådløs opkobling køre rundt i et hjem og se, hvad 
der forgår gennem apparatets øjne og øre, der er et indbyg-
get videokamera med mikrofon. Fra en computer på internet-
tet vil man kunne bevæge sig rundt i, og checke, hjemmet 
hos en ældre person. 

Et lignende system er udformet som et fjernstyret apparat 
med videokamera og fladskærm, som en ekspert kan køre 
rundt med på et hospital eller et plejehjem for at besøge pa-
tienter.

Ideen er at spare eksperten for en masse transporttid, der 
muliggør konsultationer, som det ellers ville være vanskeligt 
at nå.

HJÆLPE-SKELET

En avanceret ide er et hjælpe-skelet med kunstige muskler, 
et såkaldt exoskelet. Et apparat, som man skal kunne tage 
på eller træde ind i. Exoskelletet skal hjælpe den ældre med 
at rejse sig, at gå, løfte ting, holde fast, samt udføre opgaver 
såsom at dreje skruelåg af.     

Robotterne kommer
En række nye robot- og pc-systemer er på vej til ældreplejen. De bliver omtalt i det 
internationale videnskabelige nyhedsmagasin New Scientist. Ergoterapeuten ser 
nærmere på tendensen og hører ergoterapeuters kommentarer 
Af Sebastian Swiatecki, journalist
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PROJEKTER I DANMARK
Faglig konsulent Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, HMI, mener ikke 
at ergoterapeuter kommer uden om de nye robot- og pc-teknologier, der er på vej 
ind i plejesektoren.
- Jeg tror, det er nødvendigt, at vi tager det her til os nu. De fleste vil gerne være 
selvhjulpne, og det er vigtigt, at vi kommer i gang nu, hvor vi har tid til det, inden 
det store ældreboom er over os.
Inger Kirk Jordansen arbejder på at etablere to projekter i denne retning. Det ene 
går på at fokusere på en række testhjem, spydspidsprojekter, hvor man etablerer 
den nyeste hjælpemiddelteknologi, for at vurdere effekten på kort og lang sigt. 
Det andet går på at etablere et testlaboratorium for de nyeste teknologier, som 
grundlag for at få erfaring, som brugere og professionelle kan bygge på. 
- Nøgleordene er: tryghed, sikkerhed og selvstændighed, der fører til livskvalitet, 
siger Inger Kirk Jordansen.

I dag bliver mange af de skitserede 
teknologier udviklet i forlængelse af sik-
kerheds- og alarmsystemer til overvåg-
ning. Mulighederne udvider sig, hvis der 
målrettet tænkes i ny pc- og robottek-
nologi til ældre- og handicapområdet. 

Et område hvor der ikke alene kom-
mer flere ældre til, men også flere vel-
stående ældre, der er vant til at stille 
krav, og som i vidt omfang selv har råd 
til at betale for de nye teknologier.      ●

Det er spørgsmålet, om de nye teknologier ikke fortjener 

tidlige overvejelser hos pårørende, professionelle og 

politikere. Dels for at fremme hvad der bør fremmes. 

Dels for at kunne sige nej til, hvad der bør siges nej til. 

På et kvalificeret, ikke teknologiforskrækket, grundlag. 
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