Put dig i en klog seng

Centerleder Inga Fryd (tv)
og ergoterapeut Tabita Pretzmann

Fagre nye verden åbner
sig i Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune, hvor selvstændighed og bedre arbejdsmiljø
går hånd i hånd

Læg dig til at sove i en intelligent seng.
Sveder eller lækker du, giver en elektrodemåtte besked til plejepersonale, som
sørger for, at du ligger tørt igen. Dermed
slipper du for lungebetændelse og indlæggelse på hospitalet. Sengen, der nu
er testet på 20 borgere, er endnu ikke
færdigudviklet, men det bliver den i år.
Sensorer i gulvet fortæller, hvis du falder
og skal have hjælp til at komme op. Du
kan med stemmen få gardinerne til at
trække for/fra eller tænde/slukke lyset.
Det er fagre nye verden, der åbenbarer
sig i Nordjyllands eneste Center for Velfærdsteknolgi i Aalborg. Centret, der
har eksisteret i et halvt år, er indrettet
som en almindelig bolig og har lokaler,
hvor kommunens medarbejdere undervises i brugen af alt det nye.
- Vi bliver nødt til at forholde os til, at vi

bliver flere ældre og færre til at passe os.
Samtidig lægger vi vægt på, at borgerne
kan forblive herrer i eget liv. Derfor har
Aalborg Kommune valgt at samle de nye
opfindelser under samme tag, så alle har
mulighed for at hilse på fremtiden på et
sted, siger centerleder Inga Fryd.
Mange af de nye opfindelser kan med
fordel også tænkes ind i nybyggeri – både
boliger og institutioner. Det er også med
til, at centret har vakt opsigt i mange

andre kommuner, som sender grupper
for at studere det nærmere.
Centret er finsk inspireret, og alle de
nyttige hjælpemidler er stillet til rådighed af de virksomheder, der udvikler og
producerer dem, siger Inga Fryd.
- En af de andre innovative og geniale
ting er en sammenklappelig rollator,
som kan ændres til en transportkørestol.
Brugeren kan dermed gå noget af vejen
og blive kørt resten, siger ergoterapeut

Tabita Pretzmann, der mener, at de nye
praktiske hjælpemidler er med til, at vi
alle trygt kan se fremtiden i møde som
medborgere.

