
Demens og teknologi 
- kan teknologi give et bedre liv for personer med demens? 

Teknologisk Institut, Robotteknologi og CareNet sætter den 28/11 fokus 
på anvendelse af teknologier til personer med demens. Dagen byder 
både på faglige oplæg fra anerkendte fagpersoner om demens som 
sygdom og kobler denne viden til mulighederne for at skabe et bedre liv 
gennem anvendelsen af en række konkrete teknologier til denne person-
kreds, deres nærtstående og omsorgspersoner. 

Demens og teknologier – hvad er mulighederne?
Vi sætter fokus på, hvordan man i kan anvende teknologier til at understøtte 
borgeren i at træne kognitive funktioner og derved hindre forværring af demens, 
til at dæmpe sygdomssymptomer, skabe meningsfulde relationer og sikre et 
trygt, værdigt, selvstændigt liv. Og vi skaber et overblik over, hvilke teknologier, vi 
efterhånden ved virker. Og præsenterer erfaringer fra projekter, der beskæftiger 
sig med teknologier til personer med demens.
Og så vil der naturligvis være rig mulighed for at opleve og prøve en række af 
teknologier på egen krop. 

Ny indsigt i teknologier til demens
Dagen er målrettet: 

 ▪ Fagprofessionelle, der arbejder med personer med demens og visiterer  
   teknologier til borgere med alle grader af demens eller lignende kognitive  
   funktionstab,  
 ▪ politikere og administrative, der interesserer sig for projekter med teknologi 

   understøttelse af personer med demens,
 ▪ og teknologiforhandlere, der ønsker at komme i dialog med professionelle  

   brugere af teknologier til personer med demens.

Hvor:
Forskerparken 10F
5000 - Odense
Hvornår:
Onsdag d. 28/11 
kl. 9.30-16.00
Pris: 
Gratis for medlemmer af 
CareNet
495 kr. for ikkemedlemmer
Tilmelding:
http://www.teknologisk.dk/ud-
dannelser/k46018

Kontaktperson:
Jørgen Løkkegaard
72 20 21 70
jld@teknologisk.dk

Mulighed for udstilling af demensprojekter og -teknologier
Dagens program er udformet med udstilling af velfærdsteknologiske hjælpemid-
ler som et centralt omdrejningspunkt – udstillingen af disse er tænkt ind i selve 
programmet, og der vil i løbet af dagen blive mulighed for sessioner med fremvis-
ning af produkter og formidling af projekter for alle deltagere. - Udstillingen indgår 
således som en essentiel del af det faglige program.
Det er gratis for medlemmer af CareNet at udstille.
For flere oplysninger om standpriser for ikke-medlemmer og udstilling kontakt: 
Laura Volmar Moltzen, lvm@teknologisk.dk, tlf. 72 20 13 55  

http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k46018
http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k46018


Dagens program 
Kan teknologi give et bedre liv for personer med demens? 

09:30 - 10:00 Registrering, Kaffe, Udstilling

10:00 - 10:10 Velkomst
v. Jørgen Løkkegaard, Teamleder, Teknologisk Institut 

10:10 - 10:50 ” Herr Alzheimer, Paro och jag ” - Om teknikstöd och demenssjukdomar – att få ett värdigt liv:

Kerstin Lundström tegner i sit oplæg et billede af, hvordan teknologi kan benyttes til at støtte og forbedre livskvalite-
ten hos personer med demens gennem anvendelsen af velfærdsteknologi. Hovedpunkterne for oplægget vil være: 
 - demografi og tidlig diagnose
- At vælge teknik som passer individ og forskellige stadier af demens
- Tryghed i eget hjem og på demenshjem 

v/ Kerstin Lundström, Octopus Demens AB

10:50 - 11:10 Teknologibibliotek med testbase for tidligt demensramte og deres familie

Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende er en selvejende institution, som er etableret i 
2000 i et samarbejde mellem Alzheimerforeningen på Fyn og Odense kommune.
Et af centrets tilbud er Teknologibiblioteket, som både inspirerer personer med tidlig demens til anvendelse af 
teknologier, udlåner teknologierne og oplærer i brugen af teknologierne. 
Ulla Thomsen fortæller om, hvordan Teknologibiblioteket arbejder med teknologier til personer med demens og 
centrets arbejde med at gøre adgangen til teknologier lettere for personer med tidlig demens. 

v/ Ulla Thomsen, Centerleder, Rådgivnings- og Kontaktcentret for demensramte og pårørende

11:10 - 12:30 Udforskning af teknologier til personer med Demens – runde 1 (Forfriskninger i udstillingen)

12:30 - 13:15 Frokost og netværk

13:15 - 14:05 Ny velfærdsteknologi til borgere med Demens i Hjemmet

Projektet ”Ny velfærdsteknologi til borgere med Demens i Hjemmet” tager udgangspunkt i behovet for udvikling af 
nye velfærdsteknologiske løsninger til personer med nedsat kognitiv funktion, deres pårørende og plejepersonalet. 
Jonas Holsbæk fortæller i sit oplæg om, hvordan Metropol i projektet har arbejdet med teknologiunderstøttelse af 
personer med demens og om de ideer til ny teknologi, der er udviklet gennem projektet.
I udstillingen vil man kunne opleve to af de mock ups, der er udviklet gennem projektet. 

v/ Jonas Holsbæk, Adjunkt, Professionshøjskolen, Metropol

14:05 - 14:25 Demens i hjemmet

Demens i Hjemmet skal finde nye teknologiske hjælpemidler, der kan gøre demensramte mere selvhjulpne og 
dermed gøre det muligt for dem blive længere i eget hjem. 
Dorte Malig Rasmussen fortæller i sit oplæg om, hvordan partnerne i projektet har arbejdet med at udvikle tekno-
logier til understøttelse af personer med demens.  
I udstillingen vil man kunne opleve flere af de teknologier, som er udviklet i projektet. 

v/ Dorte Malig Rasmussen, Konsulent, Teknologisk Institut

14:25 - 15:20 Udforskning af teknologier til personer med Demens – runde 2 (Kaffe og the i udstillingen)

15:20 - 15:55 Debat med dagens oplægsholdere

 ▪ Hvordan skal vi arbejde med teknologier til personer med demens 
 ▪ Hvorfor og hvornår skal vi anvende teknologierne til personer med demens? 
 ▪ Hvad mangler vi af strukturer og/eller teknologier til personer med demens for at skabe en god understøttelse?

15:55 - 16:00 Afslutning – tak for i dag
v/ Jørgen Løkkegaard, Teamleder, Teknologisk Institut

 


