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VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING 
KOMMUNE
I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og 
medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores 
borgere. 

Vi vil hjælpe og støtte borgerne i at være selvhjulpne og tilret-
telægge støtten individuelt med inddragelse af borgerne. 

Vi vil også skabe et godt og sundt arbejdsmiljø for medarbej-
derne og skabe endnu større arbejdsglæde. Vi vil udnytte den 
teknologiske udvikling og bruge nye digitale løsninger og tek-
nologiske hjælpemidler til at skabe det gode liv og et sundt 
arbejdsmiljø.

LIVSKVALITET - AT KUNNE SELV
Velfærdsteknologierne skal medvirke til, at borgerne bliver 
selvhjulpne i dagligdagen og dermed opnår større frihed og 
livskvalitet.

Der er stor værdighed i f.eks. selv at kunne klare et toiletbesøg. 
Et skylle/tørre toilet kunne være løsningen, så man kan klare 
det selv. Desuden har det vist sig, at skylle-tørre toiletter giver 
en bedre personlig hygiejne og færre infektioner og hudpro-
blemer.
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ET GODT ARBEJDSMILJØ
Velfærdsteknologiske løsninger kan medvirke til arbejdsglæde 
og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med f.eks. færre tun-
ge løft og skader. F.eks. kan en løftestol sikre at medarbejders 
ryg ikke belastet når de skal hjælpe en borger op fra et fald.   

BEDRE UDNYTTELSE AF 
RESSOURCER
Velfærdsteknologier kan medvirke til at effektivisere arbejdet 
og frigøre ressourcer til andre opgaver. Vi skal sikre os, at vi ud-
nytter ressourcerne optimalt, så vi får mest mulig velfærd.

F.eks. kan selvkørende støvsugere på ældrecentre og bo- og 
dagtilbud, erstatte dele af den manuel støvsugning. Det har 
medvirket til et bedre rengøringsniveau og dermed renere luft 
samt sikret at personalet bruger mindre tid på støvsugning.

Hjørring Kommune skal være 
et godt og rart sted at være.



SENSORBLEER
Formålet med sensorbleen er at lave en præcis udredning af 
borgers vandladningsmønster, som kan bruges til at tilrette-
lægge en målrettet indsats f.eks. hvilke blestørrelse der er den 
rigtige. Bleen bruges til udredning og borger benytter ble-
typen i 3 døgn.

Redskabet støtter op om kontinensindsatsen i Hjørring 
Kommune og udredningen foretages af kontinenssyge-
plejerskerne.
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ROBOTKAT
JustoCat er en teknologisk kat, som kan simulere at miave, 
spinde og trække vejret. På ryggen under pelsen har den to 
sensorer, der ved berøring igangsætter katte lyde.

Formålet med JustoCat er at øge livskvaliteten hos mennesker 
med demens. De kan opleve at de bliver mere rolige, trygge, 
mindre aggressive, mere positive og udadvendte.



TELEMEDICIN I HJØRRING KOMMUNE
Hvad er telemedicin?

Telemedicin dækker over forskellige typer af sundhedsydelser 
som man kan modtage digitalt. 

Det kan være oplysninger om eget helbred som kan sendes 
til den sundhedsprofessionelle gennem f.eks. video, billeder, 
spørgeskemaer og måleresultater.  

Det kan være oplysninger om f.eks. blodtryk. Så kan en sund-
hedsprofessionel i kommunen følge, behandle og rådgive om 
sygdomme hos borgere, mens borgeren opholder sig i eget 
hjem. 

Som borger får man værktøjer til at følge egen helbredssitu-
ation og kan blive bedre til at mestre egen sygdom. Nogle 
borgere kan endda undgå en indlæggelse.

For yderligere oplysninger om TeleCare Nord:

http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-
og-samarbejdspartnere/telecare-nord
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TELECARE NORD 
- KOL OG HJERTESVIGT
TeleCare Nord er et telemedicinsk tiltag der retter sig mod 
borgere med enten KOL eller hjertesvigt.

Borger måler selv
• Blodtryk
• Puls
• Vægt
• Iltmætning

Ved hjælp af en tablet opsamles og sendes målingerne til det 
sundhedsfaglige personale i kommunen. Den enkelte borgers 
målinger, vil efterfølgende blive set og vurderet af det sund-
hedsfaglige personale.



SKYLLE/TØRRETOILET-BIDETSÆDE
Et toiletsæde med skylle/
tørre funktion der kan 
monteres på et almindeligt 
toilet.

For brugerne kan det be-
tyde at et toiletbesøg kan 
klares med ingen/mindre 
hjælp.

Bidétsædet kan bidrage til 
forebyggelse af urinvejs-
infektion. 
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TOILETSÆDELØFTER
Toiletsæde med hæve/sænke funktion og kan derudover også 
tilte så det bliver nemmere for brugeren at komme af og på 
toilettet. 

Den kan gøre det muligt at klare toiletbesøget med ingen el-
ler mindre hjælp fra en medarbejder. Det giver værdighed og 
livskvalitet at kunne klare toiletbesøg alene.

Toiletsædeløfteren kan 
monteres med både 
skylle/tørre toilet og 
almindelig toiletsæde.



LØFTESTOL
Raizer er en batteridrevet mobil 
løftestol, der hjælper en liggende 
person op til næsten stående stil-
ling på få minutter. 

For borger betyder det en skån-
som og tryg forflytning efter et 
fald.

Fordelene er f.eks.: 
• Ingen tunge løft
• Kan betjenes af 1 medarbejder 
• Er mobil
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DIGITAL KALENDER
MEMOPlanner er en digital kalender som er målrettet til bor-
gere der har kognitive vanskeligheder. 

Den kan påminde om daglige gøremål ved hjælp af en alarm i 
form af en tekst, lyd eller med en talebesked.

Formålet er, at borger 
kan få hjælp til at huske 
udførelsen af daglig-
dagsgøremål som f.eks. 
gå i bad, gå på toilettet 
og spise.

Den kan benyttes af 
borger selv, i samarbejde 
med pårørende eller i 
samspil mellem borger, 
pårørende og en medar-
bejder.



DIGITAL TRÆNING - PROJEKT
Fra medio 2016 afprøver vi 
digital træning. 

Løsningen består af en tab-
let med en app med øvelser. 

Øvelserne vælger borger og 
medarbejder sammen. 

Når borger udfører øvelser 
kan ergo- og fysioterapeu-
terne følge træningen og 
øvelserne.

Vi håber at projektet kan 
bidrage til at øge motivati-
on for at udføre træningen, 
give øget fleksibilitet for 
træningen og  effektivisere 
den forebyggende indsats 

for borgere der modtager træning uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. 

Projektet blev afsluttet i sommeren 2017.
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ONLINE BOSTØTTE - PROJEKT
I Hjørring Kommune har vi afprøvet muligheden for at modta-
ge sin bostøtte via en video løsning (siden marts 2015) 

Formålet er, at borger og bostøttemedarbejder kan planlæg-
ge samarbejdet mere fleksibelt og samtidig leverer indsatsen 
med høj kvalitet. 

Projektet er en del af et tværkommunalt projekt med 8 andre 
nordjyske kommuner. Projektet afsluttes i efteråret 2016

Borger og bostøtte finder sammen ud af hvilken type løsning 
der passer bedst i den enkeltes situation.

PRØV 
ONLINE

BOSTØTTE
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For yderligere informationer
https://hjoerring.dk/velfaerdsteknologi

For spørgsmål vedrørende visitation, kan der rettes henven-
delse til Myndighed Sundhed: mandag-fredag kl. 9.00-12.00 
på tlf.: 72 33 50 20.

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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