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Carecenteret – Interne & eksterne samarbejdspartnere



Esbjerg

En innovationsplatform

DVP – Digital velfærdsplatform

Carecenteret Esbjerg Kommune

”Med en Digital velfærdsplatform vil vi
skabe en national standard for, hvordan vi kommunikerer
med borgere i eget hjem, som har behov for hjælp, og
hvordan vi understøtter borgerne i at klare eget liv”

Visionen i Esbjerg Kommune



DVP – Digital velfærds platform
Hvorfor er der et behov herfor?

Nuværende:
Systemer der ikke snakker sammen 
kan være følgende

• EOJ systemer
• EPJ systemer
• Apotek
• Praksis læger
• Psykiatri
• Apps
• Monitorering



Kommuner

Praktiserende 
Læger

Sygehuse

Digital infrastruktur 
hvor data opsamles

Carecenter
DVP

•Utryghed
•Blodtryk
•Medicinindtag
•Receptfornyelse
•Blodsukker
•Kalender
•M.v.

Fremtidens scenarie

Nuværende scenarie



Fremtiden:
1 fælles digital infrastruktur 
hvorfra data deles og går ud 
til de systemer der har brug 
for dem, nationalt
Projekt mellem region 
Syddanmark og 6 kommuner
•OUH
•SVS
•SLB
•SHS
•Psykiatrien
•Aabenrå Kommune
•Varde Kommune
•Vejen Kommune
•Odense Kommune
•Esbjerg Kommune 



Teknologibiblioteket

Tilbud til:

• De borgere der er ved at blive undersøgt for en 
demenssygdom.

• De borgere der har en demenssygdom i de tidlige faser.

Telefontid tirsdag 8-9:

• Få tid til samtale (borger OG pårørende).

Teknologibiblioteket er åben hver tirsdag fra 9-12 efter aftale.



Teknologibiblioteket

I teknologibiblioteket kan man:

• Få mulighed for at prøve, hvordan teknologiske hjælpemidler 
kan hjælpe borgere med demens med at bevare eller genvinde 
selvstændighed i hverdagen. 

• Få hjælp med at gøre hjælpemidlet klar til brug, f.eks. en app, 
tage billeder til kalenderen eller lignende, eventuelt i 
samarbejde med pårørende.

• Ideen er at man låner et hjælpemiddel til afprøvning i 14 dage, 
derefter skal man selv købe det. 

• Man får aldrig noget udlånt uden først at være til en samtale.



Produkter til udlån

• GPS

• Mobil incl. GPS

• GPS tracker

• Huskofon

• Memomessenger

• Victorreader

• Fjernbetjening

• Ipad

• Apps



GPS

• 5 stk. til udlån.

• Bruges til at navigere efter når man er ude. 

• OBS at den er lavet til biler, så alle stisystemer man måske 
normalt går efter, er ikke med på kortet.



DORO mobil incl. GPS

• 3 stk. til udlån. 

• Pårørende får en log så de kan holde øje med den demente, 
og dermed kan ringe dem op hvis de er ude. 

• Giver mulighed for at guide dem hjem, hvis de ikke kan finde 
vej. 

• Brugervenlig med meget få taster.



GPS tracker

• 4 stk. til udlån

• Indeholder en tlf. funktion, men den er af dårlig kvalitet i 
forhold til DORO tlf. (rungende og støj). 

• SOS knap bruges til at sende GPS koordinaterne til et bestemt 
tlf. nr.

• Lions Club har sponsoreret 4 stk., og der er indkøbt 6 mere.



Huskofon

• 2 stk. til udlån. 

• Kan kodes med 70 beskeder. 

• Afgiver en alarm og man trykker på knappen og der afgives 
besked om hvad man skal huske. Kan være alt fra 
tandbørstning, medicin, spisning, toiletbesøg osv.

• Kan bæres om halsen.



MEMOmessenger

• 4 stk. til udlån. 

• Talende ur med kalenderfunktion.

• Analog ur, dato og tid på døgnet vises på displayet. 

• Der kan indtales talebeskeder, som kobles til påmindelsen og 
afspilles på et ønsket tidspunkt.  



Victor Reader
• 4 stk. til udlån. 

• Brugervenlig lydbogsafspiller. 

• Kan afspille både bøger og musik fra CD’er

• Mulighed for justering af afspilningshastighed

• Kan bevilges i en ældre udgave.



Fjernbetjening

• 4 stk. til udlån.

• Nem og enkel med meget få knapper.

• Kan bruges til kanalskift, justering af lyd og tænd/sluk. 

• Koster ca. 300 kr.



App: MOBI:DO
• Bruges som guide til aktiviteter der er svære i hverdagen.

• Man kan selv udarbejde guides så de passer til den enkelte, 
bl.a. med billeder fra egen dagligdag.

• Opbygget omkring QR koder som ligger tjeklister og 
vejledninger ind på telefon/ipad. 

• Kan tillægge egne billeder fra hverdagen .

• Kan afprøves gratis i 30 dage og koster så oprettelse og 
månedlig abonnement.



App: Indkøbsliste
• Indkøbslisten gør indkøbene overskuelige.

• Hjælper med at huske alle indkøb.

• Varerne kategoriseres i farver efter varegrupper.

• Varerne kan streges ud efterhånden som de kommer i 
indkøbskurven.

• Appen er gratis.



App: Husketavlen
• Kalenderfunktion der minder om forskellige aktiviteter.

• Kan ledsages af billede og/eller lyd. 

• Nem at betjene. 

• Kan fjernstyres af pårørende, så de kan hjælpe i hverdagen.

• Koster 400 kr. som engangsbeløb.


