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Forskellige definitioner på velfærdsteknologi (VT)

Alderstilpassede systemer, som kan assistere et sundt og 
uafhængigt liv”

”Hjælpemidler eller løsninger til brug
i pleje og sundhedssektoren”

”Teknologier og intelligente systemer, der forsyner
eller assisterer borgeren med én eller flere 
hverdagsfunktioner. Velfærdsteknologi kan understøtte 
og forstærke fx tryghed, sikkerhed, sociale netværk, 
daglige gøremål og mobilitet.”

Eller bare ”Sidste nye hjælpemidler”?

P.S.: ´robot´ er tjekkisk og betyder ´slave´ eller ´tjener´



Hvad er VT?
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http://www.moley.com/
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Fra vindmølle-eventyr til business-cases
Historik:

Sælrobotten Paro for 10 år siden

De eksisterende +200 VTer næste slide

Ex på morgendagens VTer

Paro-video´er+præs/Univers+-klippet(DR2).mpeg


Eksempler på eksisterende VTer
FYSISK

KOMMUNIKATION
KONTAKT

SIKKERHED
TRYGHED
STØTTE
FÆRDEN

../Videos/BESTIC_TEXT_UK.mov
http://www.medisat.dk/da-dk/film.aspx
Paro-video´er+præs/Univers+-klippet(DR2).mpeg
roomba.wmv
https://www.youtube.com/watch?t=18&v=dmwtzQa5Kko
https://www.youtube.com/watch?v=ww_eg4RI3UE


Diskussion

A: Du brækker begge arme alvorligt på et isglat fortov og bliver 
gipsbandageret fra skuldrene og ned. Du har brug for hjælp til bl.a. at spise/ 
drikke og til toiletbesøg. Hvad ønsker du, at kommunen tilbyder:

- personale der mader dig og hjælper med toiletbesøg eller
- at få en spisemaskine og et vasketoilet så du er selvhjulpen

B: Du bor på plejehjem og har pga. svær demens mistet balancen og 
forståelsen af at du ikke kan stå fx ud af sengen og gå mere. Hvad ønsker du:

- at det bare må gå så godt det kan og så krydse fingrene for at du ikke kommer til skade

- at der opsættes sensorer så personale adviseres inden du står op af seng, stol, toilet

Farverne refererer til VTVen, se slide 10



Implementering og vurdering af VT 

Teknisk-driftsmæssige forhold

Forhold vedr. borgeren/ målgruppen

Forhold vedr. organisationen/ kulturen/ medarbejderne

Forhold vedr. kommunens service og økonomi

AFGØRENDE: at KENDE og LÆSE borgeren og at KUNNE teknologien

Farverne refererer til VTVen, se efterflg. slide



VTV = VelfærdsTeknologiVurdering også til implementering

Kilde: Teknologisk Institut



VTer kan

Erstatte

Forebygge, aflaste

Understøtte, supplere

Behandle

Berige

Rehabilitere

Redde liv

Give selvstændighed

Give værdighed

Give frihed

Give livskvalitet

….



….men VTer kan også…

-svigte, være upålidelige

-være uæstetiske, uetiske, uværdige

-ikke virke som beskrevet, garanteret eller forventet

-skulle passes og plejes, kræve tid og ressourcer

-have en (for) svær brugergrænseflade

-være uhensigtsmæssig (u)synlig

-være (for) dyr og udelukke nogle



Borgerne har brug for

• at blive forstået som unikke og ofte multisyge med individuelle behov

• at få støtte til MATCHET med teknologien



Diskussion
A: Hvordan (kvalitets)sikrer man, at der er de fornødne kompetencer i en 
kommune ift. at relevante medarbejdere KENDER de eksisterende VTer, 
kan LÆSE de enkelte borgere og SKABE MATCH.

B: Har du nogen tanker eller ideer i relation til VT, som du vil se på eller 
arbejde videre med hjemme i din kommune efter konferencen?

Farverne refererer til VTVen, se slide 10


