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PACE: Velfærdsteknologier 
 
 

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

Teknologier installeret : Over 20, bl.a. 
 

• Sensorgulv – produktet 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. 
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Det intelligente gulv 
 
 

• 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. 
 
 
 
Oprindeligt udviklet til detail-handel, så man kunne se hvor i butikken 
kunderne går. 
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Data fra Velfærdsteknologier 
 

• Rigtig rigtig mange;  
  og i rigtig mange former; 

 
•  Data siger meget om beboerne  
• og deres rutiner: 

 
• Vis mig dine data,  
   og jeg skal sige dig  
   hvem du er. 

 
 

Picture source: MIT 



PACE –  
Proactive Care for the Elderly with 

Dementia 
 
Vi vil bruge data til proaktiv pleje for ældre med demens: 
 
 

  

Evaluering 
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
 

Således kunne et output se ud:  
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PACE – Vision om proaktiv pleje 
 

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

• På baggrund af specifikationen kan det besluttes 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 ER UDVIKLING AF EN PROTOTYPE 
AF ET SÅDANT SYSTEM FOR  

PLEJEHJEMS BORGERE 
 

 
• Data udtrækning og  
    syntetisering; etablering af mønstre  
    på individniveau; 
• Co-design af brugersystem  
    i samarbejde med brugerne; 
• Uddannelsespakke til nye brugere. 
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Sundhedsdata er nu Big Data – De Fire V’er 
 
 

  

 AU 

 GRAS 

 DHI 

 DTU 

? 
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Big Data struktur af data fra  
smart teknologi for demente 

 
  

Volume: 

Medium 
(Terabytes) 

Variety: 

Avanceret  

Velocity: 

Realtids-
målinger 

Veracity: 

ukendt 
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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. 

 



• 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. 

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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Plejehjem med fokus på teknologi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Skovhuset, Hillerød                                       Ryetbo, Værløse 
 
 højteknologiske plejehjem; 
  Skovhuset indviet 2013;  
  Ryetbo ombygget og udvidet 2015-2018 
 
Nylige indretninger har banet vejen for teknologierne. 
 
Det intelligente gulv er installeret i 500 boliger på 21 plejehjem (2017 tal).  
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Plejehjem med fokus på Demenslandsby 
modellen (de Hogeweyk)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryghuset - Svendborg demensby 
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de Hogeweyk modellen 
 

• Koncept: Illuderer hverdagslivet INDEN man blev syg. 
 

“Around the common and familiar building blocks lifestyles are built from a 
social approach. Look at day to day life and create conditions for the 
residents so that they are challenged by recognizable incentives to 
remain active in daily life. In the nursing home groups of up to seven 
residents with shared interests and backgrounds live together in a 
lifestyle-group. The design and decoration of the homes and surroundings 
is tailored to the lifestyles.” 
 
• Taget i brug i 2009; plads til 152 beboere.  

 
• Landsby med 23 huse, biograf, supermarked, Ambulatorium, restaurant, 

cafe, frisør mm. 
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de Hogeweyk 
Lifestyles 

 
 
 
 
 
  Artisan                Christian                 Cultural                      Gooise 
 
 
 
 
 
 
 
            Homey                     Indonesian                 Urban 
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De Hogeweyk 
 

• Layout skal simulere verden udenfor; selvom beboerne ikke forlader 
området, kan de få en nuanceret oplevelse af tilværelsesfacetter. 
 

• Og de forlader ikke området.  
  Området er indhegnet, be- 
  boerne er umyndiggjorte  
  efter Hollandsk lov, og en  
  læge har ansvaret. 
 
• Det forbyder dansk lov  
  (dog er magtanvendelses- 
   loven nyligt revideret).  
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Lighedspunkter 
 

• Begge typer plejehjem ønsker at skabe trygge rammer –  
 

• Teknologier er skjult på højteknologiske plejehjem – beboerne skal kunne 
fortsætte deres liv uden at blive mindet om at teknologierne er der. 
 

• Svendborg demensby er bygget op om 50-tema og Svenborgs historie 
som søfartsby – det er hvad beboerne husker fra livet før demens. 
 

Begge dele har til formål at give beboerne trygge rammer  
til at leve deres liv  
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Forskelle 
 

• Teknologier! Mange på skovhuset og Ryetbo; ganske få i Bryghuset. 
 

• Hvorfor? Gæt: 
– Økonomi; Bryghuset er bygget i eksisterende lokaler, vil være 

bekosteligt at installere f.eks. intelligent gulv; 
– Fokus på socialpædagogisk tilgang; 
– Manglende teknologiparathed. 

 
• Holistisk tilgang: Strukturen af Bryghuset er integreret i deres concept; 

se f.eks. artiklen https://www.information.dk/mofo/dementes-by .    
 

Tilgangen på Skovhuset/Ryetbo er anderledes med f.eks træningsrum, og 
beregnet på et bredt klientel der f.eks. ikke alle kommer fra Svendborg. 

https://www.information.dk/mofo/dementes-by . Tilgangen på Skovhuset/Ryetbo er anderledes med f.eks
https://www.information.dk/mofo/dementes-by . Tilgangen på Skovhuset/Ryetbo er anderledes med f.eks
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Fremtiden 
 

• Teknologier kommer og går – om 5-8 år vil de nuværende teknologier 
ikke være state of the art. 
 

• Teknologier skal tænkes ind i design-fasen; som Bryghuset viser kan det 
bliver kostbart senere. 
 

• Selvom vi ikke kender teknologierne, så vil de være afhængige af 
trådløs kommunikation – kedeligt eksempel med DTUs telefoner. 
 

• GDPR regler kan være et reelt problem – men løsbart når pårørende ser 
fordele i teknologierne 
 

• Udover rådløs kommunikation: Robotter. 
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DTU bygning 324 
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Fremtiden 
 

• Teknologier kommer og går – om 5-8 år vil de nuværende teknologier 
ikke være state of the art. 
 

• Teknologier skal tænkes ind i design-fasen; som Bryghuset viser kan det 
bliver kostbart senere. 
 

• Selvom vi ikke kender teknologierne, så vil de være afhængige af 
trådløs kommunikation – kedeligt eksempel med DTUs telefoner. 
 

• GDPR regler kan være et reelt problem – men løsbart når pårørende ser 
fordele i teknologierne. 
 

• Udover rådløs kommunikation: Robotter. 
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Robotter 
 
 • Meget mere end robotstøsugere; 

 
• Til venstre er en prototype fra  
   SMOOTH-projektet fra SDU; en 
   servicerobot udviklet til plejehjem. 
 
 
 
 
Andre robottyper under udvikling: Exoskeletter, droner, førerløse 
køretøjer. 
 
 
 

Picture sources: TV2 Lorry, Berlingske, James Martin/cnet 
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Konklusion 
 
 

• Plejehjem kommer til at ændre struktur i fremtiden; 
 

• Teknologierne skal tænkes ind tidligt; 
 

• To fokusområder er trådløs kommunikation og robotter  
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