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PACE – deltagere 
 
 

• DTU Afdeling for Matematik og Computer Science 
• Aalborg Universitet København, Institut for Planlægning  

 
• Plejecenter Skovhuset 
• Ryetbo Plejehjem 

 
• SIF Gruppen 

 
• Væksthus Hovedstadsregionen 

 
• Kullegaard Arkitekter 
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
 

• Det er morgen, og en social-og sundhedsassistent, som arbejder med 
demente, møder ind et sted i hovedstadsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det første vedkommende gør er at undersøge status for installerede 
velfærdsteknologier hos en række demente borgere, ved at åbne PACE 
applikationen…  
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
 

• Kan være at personens skærm ser således ud:  
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
 

• Klikkes der på cellen ‘Forøget faldrisiko’ for SIF Nielsen, der bor i ‘Living 
Lab’, dukker en specifikation op, der kunne se således ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Social- og sundhedsassistenten kan på baggrund af specifikationen 
beslutte hvad der skal sættes i værk – PROAKTIV HANDLING - 
herunder evt. kontakt til en specialist eller borgerens egen læge. 
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
  

 
 
 
 

 
• Oversigten indeholder flag for akutte forhold (”Er faldet”), og hvad 

systemet har gjort for at håndtere det; 
 

• Flag for relativt pludselige ændringer (formodet Urinvejsinfektion, 
Dehydrering); 
 

• Flag for glidende ændringer i forskelligt niveau (formodet Depression, 
Forøget faldrisiko, Diabetes).  
 

• Flag hvor der ikke er en konkret formodning, men stadig en Ændring af 
Adfærd. 
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
 

 
 

 
 

Specifikationen indeholder (her): 
 
• en vurdering af grad af alvor; 
• begrundelse for flaget: 

 
ÆNDRET OPFØRSEL EFTER MØNSTER 1, 2 OG 3 

 
• samt forslag til proaktiv handling, der kan: 

 
1. Forbedre patientens livskvalitet; 
2. Undgå en hospitalsindlæggelse. 

 



PACE 
 

PACE ER UDVIKLING AF EN PROTOTYPE  
AF ET SÅDANT SYSTEM FOR  

PLEJEHJEMS BORGERE 
 
• I:Installerede velfærdsteknologier; 

 
• II: Data udtrækning og  
    syntetisering; 

 
• III: Co-design af brugersystem  
    i samarbejde med brugerne. 
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PACE I: Velfærdsteknologier 
 
 

• Living Lab i Søborg: Kopi af Skovhusets plejebolig, skala 1:1. 
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PACE I: Velfærdsteknologier 
 
 

Teknologier installeret i Living Lab: Over 20, bl.a. 
 

• Sensorgulv – produktet er nyt og giver utallige muligheder for anvendelse både indenfor 
forbyggende pleje, og ikke mindst daglig pleje af borgerne  

• Demens sikring i form af nødkald, GPS- tracking, sikringsløsninger  
• Info skærme til brug for borgere, pårørende samt plejepersonale som benyttes til daglige 

informationer  
• Demensbelysning (også kaldet dynamisk lys)  
• Demensovervågning med kamera som aktiveres ved nødkald samt fald på gulv  
• Alle former for patientkald via armbånd, halskæder, chip i tøj og fodtøj  
• Elektroniske skylle- tørretoiletter  
• Persiennestyring/gardinstyring  
• Generel trådløs styring af lamper, stikkontakter m.m.  
• Fjernbetjeninger til brug for ældre borgere  
• Mekanisk adgangskontrol, samt porttelefoner  
• Teleslynger for hørehæmmede  
• Stemmestyring af dagligdags funktioner her under ”tænd lys” sluk lys” m.m.  
• Håndholdte enheder for kommunikation og informationer imellem borgere og personale  
• Fingerscan læsere til brug på medicinskabe m.m. 

En række af disse er også installerede i Skovhuset. 
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PACE I: Velfærdsteknologier 
 
 

• Sensor gulv i en plejebolig –  
   felterne illustrer sensor- 
   felterne.  
   Når beboeren betræder feltet 
   registres det (potentiale- 
   udligning – ikke tryk). 
• Living Lab: Hvert felt er  
   20x30cm og programmer- 
   bart – som en Ipad. 
 
• Sensorstav registrerer  
   toiletbesøg. 
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• Tilsvarende teknologier er foreslået til at overvåge mælkeproducerende 
køer – Det er IKKE det vi vil. 

 
Respekt for den demente borger i højsædet –  

Borgeren og pårørende skal ville velfærdsteknologierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Derfor er teknologierne ikke direkte monitoreringsteknologier: Kameraet 

tændes f.eks. kun ved registrering af fald, eller hvis borgeren aktiverer 
det. 

• Teknologiernes hovedformål er borgerstøtte, data-opsamling er 
sekundært, men tænkt integreret. 

PACE I: Velfærdsteknologier 
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PACE I: Velfærdsteknologier 
 
 

Teknologierne skal ideelt: 
 
- Højne livskvaliteten for demente borgere; 

 
- Holde demente borgere længere i eget hjem, både for livskvalitet og 

lavere forbrug; 
 

- Lette overgang fra eget hjem til plejehjem ved genkendelse af 
teknologier; 
 

- Medvirke til håndtering af den aldrende danske befolkning. 
 

 

Dette skal Big Data teknologier hjælpe med! 



PACE II:  
Data udtrækning og Syntetisering 

 
• Projektet skal:  
• Kombinere; 
• Syntetisere; 
• og Evaluere velfærdsteknologi data for demente. 
 
 
 

  

Evaluering 
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PACE II:  
Kombinering af sensordata 

 
Ikke et nyt begreb: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conradsen et al (1991), kombinering af 4 sensorer til at lokalisere mineral 
ressourcer i Spanien.  
Fra dagene i sort-hvid.  
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Datakilder nutildags 
 
 

• Langt mere komplekse, og typisk real-tids registreringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Spatio-temporalt afhængige data (f.eks. data fra det intelligente gulv); 
• Data der kræver syntetisering (f.eks. video-data); 
• Komplekse data fra f.eks. talegenkendelse. 
 
Simultan syntetisering af sådanne data kræver Big Data teknikker. 
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Big Data kilder i PACE 
Højdimensionale data 

  

  

  

  

  

? 

I Living 
Lab: Alle 
data på én 
server! 
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PACE II: Brug af Big Data 
 
 

• Mønstergenkendelse i flere dimensioner; vi vil detektere ÆNDREDE 
VANER: 
 

Ændrede vaner giver flag 
 
 
- Ændret gangmønster; ændret skridtfrekvens; brug af vandhaner; antal 

toiletbesøg, brug af lys; og kombinationer af disse. 
 

- Træning af algoritmer ud fra data: Hvilke ændringer resulterer typisk i 
hvilke diagnoser? 
 

- Simpelt ud fra én dimension; f.eks. 5 toiletbesøg på en nat giver flag for 
formodet urinvejsinfektion. Men mulighederne er begrænsede. 
 

INNOVATION: multidimensionale mønstre. 
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PACE III: Co-design af brugersystem  
    i samarbejde med brugerne 

 
• Alle fundne mønstre er værdiløse, hvis ikke et system kan oversætte 

dem til relevant information til brugerne (i dette tilfælde 
sundhedspersonalet). 
 

• Systemet er værdiløst, hvis ikke  
   sundhedspersonalet ønsker at bruge  
   det; 

 
• Systemet er værdiløst,  
   hvis ikke sundhedspersonalet forstår  
   det. 

 
Co-design – system-design i samarbejde med brugerne – er 

ESSENTIELT. 
Uddannelse af personale er ligeledes essentielt. 
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PACE III: Eksempel på Co-design 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det intelligente gulv: Skærm billede set fra plejepersonalets computer. 
Her ses det hvor en alarm er gået eller hvor den er sat til. Data er 
opsamlet og kan spores efterfølgende, og mønstre kan følges og 
identificeres (manuelt).  
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Forankring 
 

• Det er nødvendigt for projektet at disseminere viden, både om projektet 
selv og resultaterne. Til dette har vi Væksthuset, som med sin position 
som kontaktled mellem offentlige og private institutioner er velegnet til 
den opgave. 
 

• Offentlige aktører skal opmuntres til at deltage, ved at installere 
teknologierne og systemerne; 
 

• Private aktører skal opmuntres til at deltage med innovative teknologier; 
f.eks. infrarød belysning eller intelligente toiletter med DNA-chips. 
 
 



• Nutidens teknologi åbner nye muligheder; 
 

• Der er et klart og tydeligt formuleret 
behov fra direkte aftagere/ kommuner:  

   - Welfare Tech (2017): 
      Behovsafdækning: Sensor-   
      løsninger i kommunerne 

 
• Der vurderes at være et  
   betydeligt first-mover  
   forretnings-potentiale, hvis 
   projektet gennemføres nu. 

Proaktiv Pleje – Hvorfor? 
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Samfundsbetydning 
 
 • Højere livskvalitet for demente;  

o dels ved færre indlæggelser; målet er en reduktion på 16 procent-
point for demente, svarende til en 20% reduktion; 

o dels ved at kunne blive længere i eget hjem, hvis programmet op-
skaleres til private hjem; 

o Dels ved at demente nemmere kan leve med deres demens. 
 

• Kost-effektiv pleje af demente;  
o Dels fra færre indlæggelser; 
o Dels fra at demente er længere i eget hjem, hvis programmet 

opskaleres til private hjem; En plejehjemsplads koster ca. kr. 
25.000.- om måneden, blot to måneder modsvarer udgiften til 
installation af de nuværende velfærdsteknologier i Living Lab. 

 
• Forretningspotentiale: 

o Nytte af værdiskabelse af og for SME’er i projektet. 
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Langsigtede mål 
 
 

• På sigt er det gruppens ambition at de udviklede teknologier, 
evalueringsværktøjer og platforme skal være standard i dansk pleje.  
 

• Som forberedelse på dette har vi sikret os deltagelse af Kullegaard 
arkitekter, som kan forestå nødvendigt design ved implementering i nye 
plejecentre. 

  
•  Der er mange aspekter omkring Big data; for at sikre os at projektet kan 

opskaleres til f.eks. private hjem uden hverken legale eller etiske 
problemer med data, har vi også sikret os en forhåndstilkendegivelse om 
deltagelse i projektets styregruppe fra en relevant jurist. 
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Forretningspotentiale 
 
 

• Der er stor opmærksomhed om velfærdsteknologierne fra SIF. Ved indvielsen af 
Living Lab ved daværende sundhedsminister Sophie Løhde i August 2016, deltog 
stort set alle kommuner.  
 

• Det intelligente gulv er installeret i 500 boliger på i alt 21 plejehjem; potentialet 
omkring private plejecentre er pt. som tilvalgsparameter.  
 

• Internationalt er der en voldsom efterspørgsel, men det er blevet vurderet at 
hjemmemarkedet skal fungere først. SIF gruppen har de sidste år arbejdet intenst 
på at forstå markedet for velfærdsteknologi. 
 

• Altzheimers Disease International (2015) har vurderet, at demens er en af de mest 
omkostningstunge sygdomme der findes, med en årlig udgift på over 5 billioner 
DK-kr. på verdensplan.  
 

• Samtidigt vurderer Ienca et al (2017), at der (endnu) er et potentiale for 
teknikkerne, på trods af en ekspanderende sektor, på grund af  

”… the persistence of structural limitations to successful adoption including partial lack 
of clinical validation and insufficient focus on patients’ needs”. 

 
• Dermed er potentialet for teknologier der kan nedbringe denne udgiftspost meget 

stort. 
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Reklame: Remote Reality Robots 
 

• Et robot-projekt på DTU (ikke relateret til PACE) 
 

• Problem: Platforme til opbygning og styring af mobile robotter er ikke 
tilgængelige for undervisning, prototype-udvikling og til fuldskala 
afprøvning af faktiske fungerende enheder. 

  
• Løsning: DTU udvikler en open-source platform rettet mod 

undervisning, projektarbejde og felt-afprøvning. Platformen er i stand til 
at styre forskellige typer af telerobotter, inklusiv kørestole. Projektet har 
især fokus på tilgængelighed, lave omkostninger, anvendelsen af 360 
grader video og indendørs positionering.   

  
• Værdipotentiale: Telerobotter, der muliggør aktiviteter over afstande, 

har et stort potentiale. Eksempelvis kan specialister rådgive uden at 
befinde sig fysik på det sted, deres viden skal anvendes, og 
handicappede kan deltage virtuelt i begivenheder, de ellers ville være 
udelukket fra. Platformen vil i øvrigt kunne anvendes til lagertransport og 
i byggebranchen til opmåling og afmærkning. 
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Remote Reality Robots 
 

• Fagligheder: Management Engineering, Software Engineering, robotteknologi, computer vision, 
A.I., virtual reality (programmering, træning og simulering). Med dette kompetencefelt kan der 
behandles forskningsproblemer på international forkant; eksempelvis oplæring af robotter i 
navigation gennem træning af A.I.-baserede læringsmoduler i virtuelle modeller af den fysiske 
verden. 

 
• Deltagende institutter: DTU Management, DTU Compute, DTU Fotonik, DTU Ballerup. Eksterne 

samarbejdspartnere: Alexandre Instituttet, Professionshøjskolen Metropol, Jonstrupvang, (IBM, 
LE34 m.fl. i dialog).   

• Info: https://dtu-r3.github.io/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sengeliggende studerende deltager i undervisning via en telerobot han kan styre med hoved- og 
øjenbevægelser.  

https://dtu-r3.github.io/
https://dtu-r3.github.io/
https://dtu-r3.github.io/
https://dtu-r3.github.io/
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Til sidst: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glade demente borgere  
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