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Udfordringen 

 Flere ældre 

 Den offentligt sektor skal udvikles for at håndtere den demografiske udvikling – hvis 
velfærdsniveauet skal opretholdes 

 Andelen af ældre fordobles over de næste 40 år 

 350.000 forsvinder fra arbejdsstyrken 

 Svært at rekruttere til plejesektoren  

 Den gennemsnitlige levetid stiger i hele verden 
 Fra 48 år i 1955 til 73 år i 2025 

 Fertilitetskoefficienten falder 
 Fra 5 i 1955 til forventede 2.3 i 2025. 

 Største difference var i 1995, Italien med 1,2 
mod Yemen med 7.6 

 Kroniske lidelser 

 Information, undervisning og egenomsorg vil 
være stærkt forbyggende 

 Særligt i forhold til ældre med kroniske lidelser 
 75% af udgifterne i sundhedsvæsenet (71,5 mia. kr) går til behandling af kroniske lidelse/folkesygdomme 

 1,5 mio. danskere har en kronisk sygdom 

 Telemedicin spås at kunne afhjælpe ca. halvdelen af indlæggelserne 
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Arbejdsstyrke vs. ”på forsørgelse” 
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Hjemmepleje – DK vs. EU 
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Share of older people receiving long-term care services at home (most recent date) 

Kilde: Huber et al. (2009 forthcoming) Own calculations based on OECD, NOSOSCO , WHO, Eurostat and national sources. 



Hvorfor er DK specielt hårdt ramt? 
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Percentage of the population aged 15+ providing informal care to a  co-resident relative aged 

60+ (1999) 

Intimacy at a 

distance 

Labour of 

love 

Kilde: Huber et al. (2009, forthcoming) Own calculations based on Walker (1999). 



Økonomien 
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Kilde: Huber et al. (2009, forthcoming) Own calculations based on OECD, 

NOSOSCO , Eurostat and national sources. 

Public expenditure on long-term care and its distribution between home and institutional care (most recent date) 



Fordomme 

 Ældre er patienter (80% er ikke). 

 Ældre er teknologiforskrækkende 
 (technofobi) 

 Ældre er ikke en økonomisk faktor 

 Ældre er for gamle til at  

fungere selv, for gamle  

til at arbejde og måske  

for gamle til at have  

det sjov 
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Standardisering en dårlig idé! 
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De afgørende faktorer 

 Individualisering 

 Teknologien skal møde de ældre på deres præmisser og 

præferencer 

 Systemerne skal lære og tilpasse sig individuelle behov 

 Samarbejdende teknologier 

 Produkter skal kunne udveksle information 

 Selv kunne koordinere opgaver 

 Indgå i dynamiske relationer med andre teknologier 

 Intelligente løsninger 

 Teknologier skal være autonome og lærende 
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Microsofts vision 
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Teknologier 

 Intelligente teknologier 

 Øget grad af selvhjulpenhed, individuelt tilpasset og på 

brugernes præmisser 

 Typer af teknologier 

 Robotter 

 Robotdragter 

 Smart-home teknologi 

 Telemedicin 

 Digitalisering af arbejdsprocesser 

 Mobile enheder 
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Rengøringsrobotter 
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Terapeutiske & sociale robotter 
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Mobilitetsrobotter / Robotdragter / 

Exoskeleton 
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Humanoids 
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Mobile enheder 
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Lokationsudstyr 
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Nye interaktionsformer 
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Teknologi + Integration = Smart 

Environments 
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Teknologi + Integration = Smart 

Environments 
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Fokus inden for teknologiløsninger 

 Service robotter 

 Rengøringsrobotter 

 Logistik opgaver 

 Digitalisering af arbejdsprocesser 

 Automatisk registrering og journalisering 

 Adgang til information og vidensdeling 

 Ekspert bistand 

 Livskvalitetsforbedrende teknologier 

 Hjælp til selvhjælp 

 Kognitiv støtte til lettere demente 

 Øget mobilitet 

 Telemedicinske løsninger 

 Skifte fra reaktive til proaktive løsninger 

 Forebyggende indsats 

 Afhjælpe ca. halvdelen af indlæggelserne for kronikere 
 75% af udgifterne i sundhedsvæsenet (71,5 mia. kr) går til behandling af kroniske 

lidelse/folkesygdomme 

 1,5 mio. danskere har en kronisk sygdom 
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IntelliCare projektet 

 Innovationskonsortium under RTI 

 Projektet løber over 4 år (APR 08 – APR 12) 

 Støttet med ca. 14,5 mio. kr. – samlet budget ca. 43 mio. kr. 

 17 partnere 

 Tværfagligt 

 Fokus på både tekniske og samfundsvidenskabelige aspekter ved 

indførsel af intelligent teknologi i ældreplejen 
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Delprojekter i IntelliCare 

 Forskningsprojekter 

 IntelliCare platform – integration af teknologier og hjælpemidler 

 Aktivitetsmonitorering, metoder og værktøjer 

 Samspils og koordineringsmekanismer 

 Sociokulturelle konteksts betydning – muligheder, udfordring, hindring ved indførsel 
af ny teknologi 

 Ledelsesstrategisk platform – værktøjer til styring af implementationsprocessen 

 Applikationsprojekter 

 Frihed/mobilitet 
 Projekter med fokus på at øge de ældres selvhjulpenhed og frihed til mere fysisk bevægelse og i 

de daglige aktiviteter. 

 Information 
 Dokumentation, journalisering og vidensdeling mellem primært plejepersonalet båndlægger 

mange ressourcer. 

 Automatisere indsamlingen af viden og lette adgang til den. 

 Knappe ressourcer 
 Fokus automatisering af arbejdsprocesser, herunder dynamiske planlægning og koordinering af 

arbejdsopgaver mellem distribuerede autonome enheder og/eller personalet. 
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Kognitiv støtte 

 Baggrund / Problemstilling / Behov 

 Gradvist oplever mange ældre demenslign. symptomer 

 forstyrrelser indenfor opmærksomhed, orienteringsevnen, 
problemløsning, dømmekraft og praktiske funktioner 

 Erkendelse af en intellektuel reduktion er ofte vanskelig 

 Projektbeskrivelse 

 Prototype af en mobil løsning, som kan støtte en person med 
lettere kognitiv svækkelse 

 Støtte personen gennem konkrete aktiviteter, eller påminde om 
vigtige gøremål 

 Brugsmønstre 

 Hjælp til at følge vante ruter 

 På mindelser og aktiviteter på rette tid og sted 
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MyInfoPartner 

 Baggrund / Problemstilling / Behov 

 Her jeg bevæget mig nok? Hvad sker der i løbet af dagen? Hvornår får jeg besøg? 
Hvem passer mig i dag? 

 Information kan være med til at give tryghed 

 En proaktiv indsats kan være forebyggende og motiverede i forhold til at stimulere 
aktivitet 

 Information, undervisning og egenomsorg vil være stærkt forbyggende 

 Projektbeskrivelse 

 Udnytte platformen til at skabe en prototype af et informationssystem 
 Kan både give info til den ældre og personalet 

 Brugsmønstre 
 Synliggørelse af dagens aktiviteter og den fysiske tilstand 

 F.eks. hvad sker der på plejecenteret i dag 

 Hvem er på arbejde 

 Målinger af fysisk aktivitet, mad, osv. 

 Evt. hvor godt klarer jeg mig i forhold til andre 

 Interaktion 

 Brug af systemet til  kort dialog med personalet 

 Personalet kan lyn hurtigt skaffe sig adgang til relevant formation på stedet 
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