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1. Ny erfa-gruppe i DRG om udbud
DRG har på opfordring besluttet at etablere endnu en
erfa-gruppe i DRG regi.
Denne gang etablerer vi en erfa-gruppe for de medarbejdere i virksomhederne, som har deres hovedaktivitet på
dagligt at arbejde med udbud .
Intentionen er at deltagerene uden at komme i konflikt
med konkurrencelovgivningens bestemmelser skal kunne udveksle erfaringer omkring problemstillinger i forhold
til udbud samt styrke branchens beredskab og aktiviteter
på området.
Et første møde vil blive afholdt efter sommerferien og
interesserede deltagere kan tilslutte sig gruppen ved at
sende en mail til Leif på ll@rehabgroup.dk.

2. Velfærdsteknologi er en succes i kommunerne
Avanceret teknologi vinder i disse år betydeligt indpas i de
danske kommuner. Det viser den hidtil mest omfattende
undersøgelse af velfærdsteknologiens udbredelse i kommunerne, foretaget af KL’s Center for Velfærdsteknologi

blandt kommunernes ledere på ældre- og handicapområdet med ansvar for velfærdsteknologi.
Nogle af resultaterne er blandt andet:
- 70 procent af kommunerne har enten implementeret
eller er i gang med at implementere eller afprøve vasketoiletter.
- 23 procent af kommunerne har allerede implementeret
spiserobotter eller er i gange med at afprøve teknologien.
- 83 procent af kommunerne har implementeret eller er
i gang med at implementere teknologier som loftlifte og
elektriske bade- og toiletstole.
Bent Greve, professor og velfærdsforsker på Roskilde Universitet mener, at tallene viser, at de teknologiske løsninger for alvor er blevet en del af tænkningen i den kommunale service.
- Noget skyldes, at teknologien er blevet bedre. Men samtidig er der sket en bevægelse i retning af, at kommunerne er blevet meget opmærksomme på, at teknologien
kan afhjælpe nogle behov hos borgerne og skabe nogle
bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Dermed har man skabt
sig en win-win-situation, da både borgere og medarbejdere kan se fornuften i det, siger Bent Greve til KL’s ugebrev Momentum.
Alle undersøgelsens resultater kan læses på Ugebrevet
Momentums hjemmeside.

3. Forbedret gangtræning af apopleksipatienter
Gangtræning af patienter, der har fået et slagtilfælde(ap
opleksipatienter) kan gøres mere effektiv ved at udnytte
kroppens almindelige reaktion på smerte. Når man træder på en skarp genstand, udløses en afværgerefleks,
der beskytter kroppen, ved at fjerne eller løfte foden fra
det, der gør ondt. Refleksresponsen får foden til at svinge
op og hoften og knæet til at bøje. Disse bevægelser kan
være nyttige i forhold til genoptræning af tabt motorisk
funktion efter et slagtilfælde.
På Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) ved Aalborg Universitet har forskere udviklet en metode, hvor
man ved at give elektriske stød under foden udløser af-
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værgerefleksen, og derved hjælper apopleksipatienterne
med at lære at gå normalt igen.

fortæller Ivan Kjær Lauridsen, der er velfærdsteknologichef i Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune.

I samarbejde med Brønderslev Neurorehabiliteringscenter har forskere påvist, at metoden giver en hurtigere og
bedre genoptræning af gangfunktionen.

- Vi oplever, at det er svært for nogle medarbejdere, fordi
de lige pludselig skal kunne nogle andre ting. Man har
måske valgt at blive social og sundhedshjælper, fordi man
godt kunne lide at yde omsorg, og så skal man pludselig
til at forholde sig til batteriskift og indstillinger af tekniske
apparater. Man kan sige, at rollen udvikler sig fra udelukkende at være omsorgsgiver til at man også skal coache
borgeren i forhold til brugen af de nye hjælpemidler, siger
han til Magasinet Arbejdsmiljø.

Prof. Ole K. Andersen og lektor Erika G. Spaich ved SMI,
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi fortæller at
forskningsgruppen fortsat arbejder med at videreudvikle
metoden.
De nyeste resultater vil blive præsenteret på ”International Conference on Neurorehabilitation – ICNR2014”, som
afholdes i Aalborg den 24. – 26. juni 2014.

Center for Velfærdsteknologi planlægger at gennemføre
lignende målinger i 2015 og 2016.
Du kan læse mere om undersøgelsen på Videncenter
for Arbejdsmiljøs hjemmeside, hvor man også kan
læse hele undersøgelsen.

5. Nyt tiltag: Lån en kørestol på biblioteket

- Vi ser frem til at præsentere vores forskning for industrien, virksomheder, forskere og naturligvis fysioterapeuter
og patienter, som jo må siges at være de vigtigste; nemlig
vores slutbrugere, siger Ole K. Andersen.
Læs mere om forskningen på konferencens hjemmeside.

Et nyt tiltag i Assenskommune betyder, at ældre og handicappede fremover kan låne en kørestol i op til 14 dage
på biblioteket.
I forvejen kan man låne kørestole på kommunens plejecentre, men håbet er, at ordningen nu gør det lettere
for brugerne at låne en kørestol, skriver TV2Fyn på deres
hjemmeside.
Du kan læse mere om det nye tiltag på TV2Fyns hjemmeside.

4. Rapport: Velfærdsteknologi forbedrer arbejdsmiljø
En ny undersøgelse fra KL’s Center for Velfærdsteknologi
viser, at over halvdelen af de kommuner, der har indført
ny teknologi som loftlifte og elektriske bade- og toiletstole, oplever, at det har givet medarbejderne et bedre
arbejdsmiljø.
Ifølge undersøgelsen har 77 kommuner har erfaringer
med at bruge forflytningsteknologierne, og 72 af dem har
opnået gevinster enten for borgerne, medarbejderen eller
i forhold til indretning.
Men selv om velfærdsteknologien gavner arbejdsmiljøet,
kan det også være en udfordring for nogle medarbejdere,

6. Gribskov vinder fornem udbudspris
Gribskov Kommune vandt i maj prisen for ”Danmarks
bedste udbud” af Forum for Offentlig Privat Samarbejde.
Prisen fik kommunen for dens udbud på social- og sundhedsområdet, som omfatter kontrakter for cirka 2,6 milliarder kroner i de kommende seks til ni år.
- Prisen som Danmarks bedste er vi meget glade for og
stolte over. Vi ved, der har været en række meget spændende udbud i 2013, som vi har været oppe imod, så det
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gør det ekstra stort, sagde borgmester Kim Valentin efter
kommunen vandt prisen.

Du kan læse mere om projektet på Psykiatrien i Regions Syddanmarks hjemmeside.

Du kan læse mere og prisen til Gribskov Kommune på
KL’s hjemmeside.
8. Nyt center for velfærdsteknologi i Syddanmark

7. Ny psykiatriseng under udvikling
En ny psykiatriseng, som slet ikke ligner en hospitalsseng
skal nu færdigudvikles af firmaet Agitek i tæt samarbejde
med konsortium partnerne Alvritol og B.V. Spring Produkties samt underleverandøren Protac A/S.

Regioner, kommuner og virksomheder skal blive bedre og
hurtigere til at udvikle og udbrede borgernær velfærdsteknologi. Det er tanken etableringen af det nye Center for
Borgernær Velfærdsteknologi i Region Syddanmark.
I alt bliver fem projektlaboratorier knyttet op på de fire
akutsygehuse og det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark skal være omdrejningspunkter i udviklingen, vurdering og udbredelse af ny velfærdsteknologi.
Med det nye center håber man, at udviklingsprocessen
bliver accelereret, så der går kortest mulig tid fra idé til
markedsføring fortæller formand for Region Syddanmarks
Innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S):

Det sker efter de på baggrund af deres tilbud blev erklæret som vindere af den udbudsrunde, Psykiatrien i Region
Syddanmark og Region Hovedstadens Psykiatri startede i
januar 2014.
- Vi er stolte over at kunne præsentere et oplæg til en
seng, der både virker hjemlig og hyggelig, og som patienten i en krisesituation ikke kan bruge til at gøre skade
på sig selv. Dertil kommer, at sengen på et øjeblik vil
kunne tilpasses alle de situationer, personalet skal takle
i hverdagen, lige fra trøst og samtale til fastholdelse og til
rengøring og transport, udtaler Agiteks direktør Jean-Paul
Bergmann i en pressemeddelelse.
Industriel designer og projektleder fra Region Hovedstadens Psykiatri, Maja Grøn, fortæller hvorfor Agitek konsortiet og dets underleverandører udbuddet:
- De vandt først og fremmest, fordi de kom med et innovativt forslag til sengens løftemekanisme, og havde
forstået brugerkravene. Dertil kommer et stærkt koncept
for sengens tilhørende pude, der gør at den kan blive
værdifuld for alle slags patienter på et åbent eller et lukket
psykiatrisk afsnit, siger Maja Grøn.

- Vi er gode til velfærdsteknologi i Region Syddanmark,
og med det nye center vil vi skabe nogle fora, hvor virksomheder kan få bedre indsigt i, hvad det er for nogle
udfordringer, man står med på en sygehusafdeling eller
i hjemmeplejen. Det skal give virksomhederne et bedre
udgangspunkt, når de skal udvikle og teste ny velfærdsteknologi, som kan løse de udfordringer, som borgere og
medarbejdere på sygehusene og hjemmeplejen oplever,
siger Karsten Uno Petersen.
Det er planen, at det nye center skal være i drift fra februar 2015. Du kan læse mere om projektet på Region
Syddanmarks hjemmeside.

9. Ny eksportstrategi skal skabe job og mere handel
Regeringen lancerede i maj en ny eksportstrategi under
overskriften ’Mere handel. Nye job’.
Strategien hjælpe med at sikre danske virksomheder
bedre muligheder på de internationale markeder. Det
skal bidrage til vækst, ny beskæftigelse og finansiering af
det danske velfærdssamfund, fortæller Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen:
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- Hvert fjerde danske job afhænger
af vores eksport, og derfor sætter
regeringen nu gang i 40 konkrete
initiativer, der skal styrke vores
eksport til både de nære volumenmarkeder, de store vækstmarkeder
og til de udviklingslande, der er på
vej til at blive interessante vækstmarkeder. Vi imødekommer lokale udviklingsudfordringer
og giver samtidig danske virksomheder et bedre fodfæste
ved at styrke samspillet mellem udviklingsbistanden og
de kommercielle indsatser, udtaler Morgens Jensen.

3. Omsorgskoordinering

Som led i den nye strategi tilføres indsatsen for eksportfremme og økonomisk diplomati yderligere 155 mio. kr.
i 2015. Strategien indeholder ni overordnede tiltag med
i alt 40 initiativer.

Se programmet her.

Du kan læse mere om den nye eksportstrategi på Udenrigsministeriets hjemmeside.

4. Programmer sætter den ældre i centrum
Du kan læse mere om de fire forretningsområder på
Mandag Morgens hjemmeside.

11. Foreningen ’Design for alle’ udbyder seminar
’Design With All’-seminaret, som har fokus på design
aspektet ved udformning af hjælpemidler afholdes den
13. juni i København.

12. Nyt fra messesekretariatet
Health & Rehab Scandinavia
9. – 11. september 2014
i Bella Center

10. Flere ældre giver eksporteventyr
Når de kommende generationer går på pension er faktum, at færre skal forsørge flere. Sådan er det i Danmark
og i de fleste andre lande, skriver Mandag Morgen på
baggrund af tal fra FN.
Prognoser fra Storbritannien viser blandt andet, at antallet
af briter over 65 år kommer vil stige fra 10,8 millioner i
2014 til 14 millioner 10 år fremme i tiden. Den udvikling
sker samtidig med, at der er skåret 20 procent i bevillingerne til ældreplejen de seneste tre år, og alt tyder på at
der ikke kommer flere penge til sektoren.
Men de demografiske udfordringer rummer også muligheder, anslår den britiske tænketank Nesta, som spår, at
man blandt andet med nye velfærdsteknologier kan holde den demografiske udvikling under kontrol. Og det kan
ligefrem vise sig at være en god forretning, anslår Nesta,
der har identificeret fire uopdyrkede forretningsområder,
som kommer til at blomstre i fremtiden.
De fire forretningsområder er:
1. Digitale kommunikationsmidler er værnet mod ensomhed
2. Platforme der giver plads til frivillige

News - Health & Rehab Scandinavia kårer Årets nyhed
I udstillingszonen News har alle udstillere mulighed for
at præsentere nyheder og samtidig deltage i konkurrencen om Årets Nyhed. Prisen gives til et produkt, som har
nyhedsværdi, nytteværdi og særlige egenskaber, der gør
en forskel i hverdagen for såvel brugeren som medarbejderen samtidig med, at produktet højner livskvaliteten for
den enkelte bruger.
Der åbnes for tilmelding d. 3. juni og yderligere information om indstilling af produkter til News fås ved henvendelse til projekt koordinator Helle Pedersen på tlf. 6122
5756.
Læs mere om News.
Call for mini-seminar
Der er stadig ledige tidspunkter, hvis du overvejer du at
booke vores særlige lokaler eller åbne scener til mini-seminar, workshop, oplæg, debat mv.
Læs mere om denne særlige mulighed for eksponering af
jeres viden og produkter her.
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Ekstra promovering - annoncer og sponsorater
Som udstiller på Health & Rehab Scandinavia har du mulighed for ekstra promovering.

dig af. Lav fx et opslag med et produkt som du ser frem
til at vise på messen.
https://www.facebook.com/HealthRehabScandinavia

Indryk fx en annonce i den trykte messeguide, som alle
besøgende tilbydes ved indgangen. Messeguiden er i A4format og indeholder halplan, udstillerliste, eventprogram
mv.
Du kan også blive den ene af kun to mulige sponsorer på
messens keyhangers.
Læs mere om mulighederne her.
Mere end 170 udstillere er nu på plads
Mere end 170 udstillere har nu booket og deres stande
er placeret i udstillingshallerne. Samtidig er der fortsat
fuldt tryk på forespørgslerne. Vi har dog stadig brug for at
du gør nye virksomheder, netværk og øvrige samarbejdspartnere opmærksom på udstillingsmuligheden, så vi får
godt med udstillere inden for de fem fokusområder.

Henvendelser vedr. DRG Nyt:
ll@rehabgroup.dk eller tlf. 32 54 24 25

Nye events er offentliggjort
De nordiske ingeniørforeninger (IDA, NITO og Sveriges
Ingenjörer) er gået sammen og deltager på messen med
en dagkonference onsdag d. 10. september, hvor deltagerne også vil få rig mulighed for at besøge messens
udstillere.
Temaet for denne nordiske konference er: Fra opfinderes
bord til borgerens hjem – Størst mulig udbredelse af velfærdsteknologi.
Socialpædagogernes Landsforbund (SL) er ligeledes i
gang med at planlægge medlemsaktivitet omhandlende
nye teknologiers anvendelse i socialpædagogens arbejde. Denne er fastsat til tirsdag d. 9. september kl. 10.0012.30.
Vi offentliggør løbende events, faglige konferencer og øvrige aktiviteter, som vores samarbejdspartnere afholder
på messens. Læs om aktiviteter her og om faglige
konferencer her.
Du skal være så velkommen
Brug messens Facebook til at markere din messedeltagelse. Enkelte udstillere er begyndt at lave opslag på messens Facebook - det er du også velkommen til at benytte
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