
 
Forflytnings- og baderumsteknologi 

Arrangement den 27. marts 2014 

Forflytnings- og baderumsteknologi omfatter blandt andet teknologier til ‘Hjælp til løft’, som qua 
økonomiaftalen skal udrulles på nationalt plan inden år 2017. På temadagen vil du blive klogere på de 
løsninger, ArjoHuntleigh kan tilbyde, og hvilke resultater, der er opnået ved implementeringen af disse. - 
Hvilke mulige gevinster er der generelt ved den type teknologi? Hvordan gribes situationen an, når man 
som leder eller medarbejder skal introducere teknologien for borgeren og de pårørende for første gang? 
Hvordan er det tænkt, at  den nationale udrulning helt konkret skal foregå? Og hvordan har de første 
kommuner grebet processen an i praksis? 
 
Står du over for implementeringen af forflytnings- og baderumsteknologi, og har du stillet dig selv disse 
spørgsmål? Så deltag i CareNet-arrangementet ‘Forflytning- og baderumsteknologi’ og bliv klogere på 
både teknologierne, gevinsterne og implementeringsprocessen i praksis. 
 
Dagen vil byde på workshop med konkrete teknologier, erfaringsudveksling om brugen heraf og 
implementeringen skridt for skridt samt oplæg fra KL om de initiativer, der skal gøre den nationale 
udrulning til virkelighed. 



09.30-09.50 Morgenmad 
 
09.50-10.00 Velkommen ved Jørgen Løkkegaard, faglig leder ved Teknologisk Institut og 
 Nicolai  Wiese, klinisk projektleder ved ArjoHuntleigh 
 
10.00-10.45 Den nationale udrulning er startet – men hvordan? 
 Som led i regeringen og KL’s økonomiaftale  2014 iværksættes en national 
 udrulning af vaske/tørre-toiletter, spiserobotter, hjælp til løft og bedre brug af 
 hjælpemidler. Men hvordan skal det realiseres? 
 v/ Morten Ejlersen, konsulent, KL’s Center for Velfærdsteknologi 
 Med særligt fokus på den nationale udrulning af modne velfærdsteknologier og 
 KL’s nye Center for Velfærdsteknologi fortæller Morten, hvordan KL med konkrete 
 initiativer tænker, at intentionerne i økonomiaftalen skal realiseres. 
 
10.45-11.00 Kaffepause 
 
11.00-11.30 Knibbe og Knibbe – The Smart Shower Chair 
 Om velfærdsteknologi, arbejdsmiljø og fysiske belastninger. 
 v/ Nicolai Wiese, klinisk projektleder, ArjoHuntleigh 
 Nicolai er uddannet fysioterapeut og har mange års erfaring fra sin tid som 
 arbejdsmiljøkonsulent ved Bispebjerg Hospital. Nicolai vil fortælle , hvordan 
 forflytnings- og  baderumsteknologi kan medvirke til et bedre arbejdsmiljø og 
 modvirke statiske belastninger. 
 
11.30-12.00 De første skridt 
 Hvordan kommer man som plejecenter i gang med implementeringen af 
 forflytnings- og baderumsteknologi, og hvad er de tidligere resultater? 
 v/ Birgit Drud, områdeleder og Jette Aamand, centerleder - Middelfart Kommune 
 Middelfart Kommune er påbegyndt implementeringen af Carendo- 
 badestolen på et af sine plejecentre. Birgit guider os igennem, hvordan de helt 
 konkret har taget de første skridt fra idé til handling, og Jette fortæller om, 
 hvilke praksiserfaringer de har gjort sig, og hvordan de i samarbejde med 
 ArjoHuntleigh har målt de første resultater. 

Program 



12.00-12.45 Frokost 
 
12.45-13.20 Praksiserfaringer – processen fra start til slut 
 Om implementeringsprocessen skridt for skridt, og hvordan man som kommune 
 kan måle gevinsterne ved velfærdsteknologi. 
 v/ Nicolai Wiese, ArjoHuntleigh, om Viborg Kommunes erfaringer 
 Nicolai fortæller om Viborg Kommunes praksiserfaringer med implementeringen af 
 forflytnings- og baderumsteknologi, samt hvordan de med Diligent-
 projektet har implementeret deres velfærdsteknologi på alle kommunens 
 plejecentre. Hør  om de første resultater, der er opnået i Viborg  kommune. 
  
13.20-13.30 Oplæg til workshop 
 Nicolai  Wiese, ArjoHuntleigh fortæller om, hvilke produkter ArjoHuntleigh kan 
 tilbyde, og introducerer jer for de teknologier, der indgår i workshoppen. 
  
13.30-15.10 Workshop 
 På dagens workshop vil I på tre forskellige stationer kunne afprøve en række 
 forflytnings- og baderumsteknologier ud fra casen ‘Carl, Doris og  Emma’. I vil få 
 tildelt roller som borger,  arbejdsmiljørepræsentant plejepersonale og leder og få 
 erfaring med de konkrete teknologier, samt hvordan I skal gribe situationen an, når 
 I som leder eller medarbejder skal introducere teknologierne for borgere og de 
 pårørende for første gang. 
 
15.10-15.30  Opsamling, kaffe, kage og networking   

Praktisk information: 
Sted: Forskerparken 10F, 5230 Odense M 
Tid: Kl. 9.30 – 15.30 
Pris: Gratis for CareNet-medlemmer  
Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr. ekskl. moms.  
 
Sidste tilmelding er 17. marts. Ved tilmelding eller afbud efter d. 17. 
marts, eller ved udeblivelse på dagen, betales et gebyr på 500 kr. 
 
Tilmeld dig her 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

http://carenet.nu/arrangementer/?id=165
http://carenet.nu/arrangementer/?id=165

