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o Etableret i 1906

o Non-profit, selvejende

o GTS-Institut

o Udbrede kendskab til 

og brug af teknologi

o 33 centre 

o ca. 1100 ansatte, 

heraf 10 på CVI

Teknologisk Institut
Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi (CVI) i Odense

https://www.youtube.com/watch?v=_gb5poTdUMg
https://www.youtube.com/watch?v=_gb5poTdUMg
../Videos/BESTIC_TEXT_UK.mov
../Videos/BESTIC_TEXT_UK.mov


Definitioner

´Velfærdsteknologi´ (VT) 

´Robotnik´

eller

”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 i den daglige færden….”    (kilde: IDA)

”sidste nye generation af 
hjælpemidler”….?

er tjekkisk og betyder ”slave” (tjener)



”sidste nye hjælpemidler” (VT´er)

https://www.youtube.com/watch?v=E2evC2xTNWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2evC2xTNWg&feature=youtu.be
http://www.moley.com/
http://www.moley.com/


• Øge livskvalitet

• Forbedre arbejdsmiljøet 

• Positiv ROI inden for 12-18 måneder

Hvad omfatter arbejdet med VT?



Teknologi står aldrig alene…

Der er altid individuelle, etiske, organisatoriske, sociokulturelle, 
juridiske o.a. aspekter, fx

• pædagogiske metoder og plejefaglige værdier sætter rammen 
personcentreret omsorg, det relationelle

• implementering skal struktureres være ledelsesforankret kvalificeret, 

nærværende, med opfølgning

• tvær- og flerfaglighed er nødvendig (20:80-reglen)



Hypekurven



Efter eksisterende 
´forebyggelses´teknologier:
• Sundhedsapps
• Social it
• Teknologier til mental sundhed
• Telemedicin

Efter typer af forebyggelse:
• Primær, sekundær, tertiær
• Individ- eller samfundsniveau

Hvordan inddele/ kategorisere feltet

Efter målgrupper/ endusere:
• Børn/ unge -digitale læremidler, ordblindhed, integration,

(udviklings)forstyrrelser
• Voksne -teknologier relateret til KRAM 

-teknologier relateret til fysisk/mental sundhed



3. Velfærdsteknologier, mobile/ personlige 
sundhedsteknologier, sundhedsapps til 
mental sundhed, forebyggelse af psykisk 
sygdom, tidlig intervention ved risiko for 
psykisk sygdom og selvhjælp  ved psykisk 
sygdom og recovery. (apps, 
webprogrammer, SMS, sociale medier, 
online fora og læringsspil) 3)

4. Telemedicin er videokonference 
(mellem behandlere og mellem 
behandlere og patienter) og it-
understøttelse af 
sundhedsprofessionelles
opgaveløsning  2)

2. Social IT til læring, integration (daginst., 
skole fx ordblindhed) og særlige behov 
som ved ADHD, Autisme og Aspergers
(apps til visuel struktur, planlægning, 
kommunikation og anden teknologisk 
støtte) 1)

1. Sundhedsapps målrettet den 
brede forbruger/ befolkning, fx 
apps til fitness, motion, velvære 
(stress, mindfulness, mental 
træning, meditation, selvværd, 
personlig udvikling og præstation 
(f.eks. eksamen).

Status: ´forebyggelses´teknologier



Status: sundhedsapps

Trenden omkring ”Selv kvalificering”/”Quantified Self" – med punch lines som

“self-knowledge through self-tracking” 

På den lidt længere bane er 
perspektiverne for wearables også at 
indsamle mere klinisk data. Her kan 
det komme på tale med forebyggelse 
af dehydrering 

På den lidt længere bane er 
perspektiverne for wearables også at 
indsamle mere klinisk data. Her kan 
det komme på tale med forebyggelse 
af dehydrering 

På den lidt længere bane er 
perspektiverne for wearables også at 
indsamle mere klinisk data. Her kan 
det komme på tale med forebyggelse 
af dehydrering 

På den længere bane er perspektiverne for wearables at indsamle kliniske data

fx forebyggelse af dehydrering (fx plaster fra Kenzen)

http://www.fitbit.com/dk/alta
http://www.fitbit.com/dk/alta


Vejle Kommune har vurderet mængder 
af apps udfra læring, indholdskvalitet,
brugervenlighed og genbrugelighed:

Status: social IT

Gentofte Kommune arbejder med NAO

Digitaliseringsstyrelsen katalog 

over app’s til kognitive og motoriske

handicap:

DTI´s oversigt over apps til børn og unge: leg, sorg, vilkår, (klasse)trivsel,

Ungekompasset, struktur, læse/skrive/regne, mobning, angst, depression mmm

DTI´s arbejde med Telenoid

https://www.youtube.com/watch?v=RrRWrg-frwU
https://www.youtube.com/watch?v=RrRWrg-frwU
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/video-krammerobot-goer-hjerneskadede-sebastian-glad
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/video-krammerobot-goer-hjerneskadede-sebastian-glad


Stor udviklingsintensitet men få modne løsninger i daglig drift indenfor:
1. Psykoedukation og generel information om psykisk sygdom og mental sundhed.
2. Selvvurdering og screening.
3. Selvmonitorering og selvregulering.
4. Online support og støtte.
5. Online behandling i form af telepsykiatri eller internetbaseret 
kognitiv adfærdsterapi med og uden assistance.
20 apps, 3 online behandlingsprogrammer,  3 informationsportaler
9 online communities og 2 videokonferenceløsninger.

Kommercielle produkter har svært ved at få løsninger integreret i su.væsenet.
Digitale løsninger er ikke en del af kommunernes forebyggelsestilbud
eller de regionale informationscentre PsykInfos virksomhed.

Når det gælder online rådgivning med telefonlinjer, e-mail og chatfora, er der 
landsdækkende tilbud.

Status: teknologi til mental sundhed

https://www.youtube.com/watch?v=Jdgqdk8d604
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-02-28-lone-lider-af-depression-saadan-hjaelper-internetterapi-hende
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-02-28-lone-lider-af-depression-saadan-hjaelper-internetterapi-hende


Status: telemedicin

”…telemedicin er en af nøglerne til at 

åbne døren til fremtidens 

sundhedsydelser. Danmark er langt 

med at bruge telemedicin. Telemedicin 

kan udnyttes mere intensivt til at forny 

og effektivisere den offentlige service, 

behandling og pleje…”

Der er sommeren 2015 aftalt satsning 

på KOL-patienter

https://www.youtube.com/watch?v=Jdgqdk8d604
https://www.youtube.com/watch?v=Jdgqdk8d604
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-02-28-lone-lider-af-depression-saadan-hjaelper-internetterapi-hende
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-02-28-lone-lider-af-depression-saadan-hjaelper-internetterapi-hende


Morgendagens øvrige teknologier til 
omsorg

Automatiske= 

passive og 

INTELLIGENTE 

sensorer og 

varslingssystemer

Automatisk
lystænd

Det ´fysiske rums´ betydning
• boligens udenoms- og udendørsareal

• boligens størrelse og indretning

http://medieportal.welfaretech.dk/default.aspx?aid=137
http://medieportal.welfaretech.dk/default.aspx?aid=137
http://lewelplus.dk/?s=nyheder
http://lewelplus.dk/?s=nyheder
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/video-krammerobot-goer-hjerneskadede-sebastian-glad
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/video-krammerobot-goer-hjerneskadede-sebastian-glad
PAROvideoer/Univers+-klippet(DR2).mpeg
PAROvideoer/Univers+-klippet(DR2).mpeg
https://www.youtube.com/watch?t=18&v=dmwtzQa5Kko
https://www.youtube.com/watch?t=18&v=dmwtzQa5Kko
https://www.youtube.com/watch?v=T_Hk7_lvPPw
https://www.youtube.com/watch?v=T_Hk7_lvPPw
https://www.youtube.com/watch?v=ww_eg4RI3UE
https://www.youtube.com/watch?v=ww_eg4RI3UE
http://www.wellnessnordic.com/produkter/gyngestolen/
http://www.wellnessnordic.com/produkter/gyngestolen/
http://www.youtube.com/watch?v=tIEdZqD_V8Y
http://www.youtube.com/watch?v=tIEdZqD_V8Y
http://medieportal.welfaretech.dk/default.aspx?aid=140
http://medieportal.welfaretech.dk/default.aspx?aid=140


Ex på atter andre velfærdsteknologier

Video´er/Samuels Dynamic Arm.mov
Video´er/Samuels Dynamic Arm.mov
http://www.medisat.dk/da-dk/film.aspx
http://www.medisat.dk/da-dk/film.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=MsOFlrl3Kjc
http://www.youtube.com/watch?v=MsOFlrl3Kjc
https://www.youtube.com/watch?v=oy1FcDx8cQ0
https://www.youtube.com/watch?v=oy1FcDx8cQ0
roomba.wmv
roomba.wmv
IBOTstairs.wmv
IBOTstairs.wmv


Hvad er der brug for …

•´Orden i junglen´ af eksisterende apps  og teknologier

• Viden om Hypekurven

• Bedre implementering, flere succes´er, lære af hinanden

• Vidensdeling og uddannelse ift. ´videnshullet´ i enhederne, i kommunerne

•´Kend din borger´

• Hvem er enduser, målgruppen

•…..

•…..



 Teknologi er ´slave´ - ikke ´herre´

 Teknologi sparer tid og skaber nye 

interaktionsformer

 Teknologi kan (ikke) erstatte mennesker

 Teknologi forudsætter træning og støtte



Tak for i dag

Lone Gaedt

fysioterapeut, M.Ed., 

seniorkonsulent,

Center for Velfærds-og 

Interaktionsteknologi

lgt@dti.dk

tlf: 72202182

mailto:lgt@dti.dk

