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A. P. Botved
Hos A.P. Botved har vi velfærdsteknologiske løsninger, der frigiver varme hænder og 
optimerer arbejdsmiljøet. Kom og se vores løsninger inden for den nyeste teknologi, bl.a. 
bariatri, desinficering og hjælp til selvstændighed.

botved.dk

AB Handic Help
AB Handic Help tilbyder velfærdsteknologi både til daglig, privat brug samt større løsninger 
til institutioner, f.eks. sanserum. Kom og oplev CRDL, som er æstetisk sansestimulerende 
kommunikationsteknologi - især til mennesker med demens og deres pårørende/personale, 
som ønsker at skabe stunder med nærvær og omsorg.

handistore.dk + seniorstore.dk

ABENA
ABENA Nova er en intelligent ble, der understøtter morgendagens inkontinenspleje.
Ved at anvende ABENA Nova, bliver der plads til at leve det liv, man ønsker, og det giver 
muligheden for, at man kan leve et værdigt liv med inkontinens. ABENA Nova er en 
værdifuld ekstra hjælp til at øge kvaliteten i plejen.  

abenanova.com

AQUATIME
Vi forebygger dehydrering blandt ældre. AQUATIME er et intelligent drikkeglas, som 
løbende monitorerer væskeindtag, viser drikkestatus på glasset og sender data til plejere og 
sundhedspersonale. Væskeindtag detekteres præcist, og væske, der f.eks. hældes i vasken, 
frasorteres.

aquatime.dk

BeneSit
BeneSit er en rygstimulerende stol i dansk design, som forebygger rygsmerter. Stolens 
design er baseret på biomekanik, som gør, at man retter ryggen og aktiverer og styrker 
musklerne omkring ryggen. Stolen er udviklet og produceret i Danmark af Peter og Caroline 
Kragh, som begge er uddannet inden for design og innovation.

benesit.dk

b-near
b-near er en lukket kommunikationsløsning, der kan bruges af alle uanset IT-kundskaber. 
Med ét klik ringes der op til dem, der ses på skærmen. b-near vil kunne afhjælpe 
ensomhed, skabe og styrke sociale relationer samt hjælpe med udvikling og læring. 
Pårørende, som er en vigtig ressource, kan på afstand bidrage med støtte og nærvær.

b-near.dk

CARE-CALL
Vores forretningsområde er rådgivning, levering og servicering af kommunikations-, kalde- 
og opgaveløsninger til kommuner og regioner. Vores mål er at opretholde en enestående 
viden om situationen hos vores kunder i relation til de produkter og ydelser, vi leverer.

care-call.dk

CareNet
CareNet er et vidensnetværk med velfærdsteknologi som omdrejningspunkt. Formålet er 
at skabe samspil, synergi og innovation mellem aftagere og aktører på området. Netværket 
består bl.a. af nøglepersoner fra producentvirksomheder, regioner og kommuner. 

carenet.nu
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CareTech CHALLENGE
CareTech CHALLENGE fra Danish.Care er et innovativt økosystem for iværksætteri og 
sundhedsinnovation, på tværs af Danmark, med fokus på udvikling af nye og bedre 
teknologibaserede løsninger. Du har som startup mulighed for at deltage i et spændende 
konkurrenceforløb med målrettede aktiviteter, der hjælper din virksomhed fremad. 

danish.care/challenge

Careturner
Careturner (Soft Tilt) er eneste kip-vendesystem til plejesenge, som både forebygger tryksår 
samt afhjælper personalet med tunge løft og forflytninger. Sansestimulering udføres ved at 
give ”kram”, herved opnås en taktil og proprioceptiv stimulering, der skaber ro og tryghed 
for borgeren. Tilbagebetalingstid på to til fire måneder.

careturner.com 

Danish.Care - branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
Danish.Care er brancheorganisation og omdrejningspunkt for en branche, der er skabt på 
et fundament af omsorg og respekt for mennesker med funktionsnedsættelser. Danish.Care 
har visioner om at skabe og formidle viden om brugernes behov, velfærdssystemer i ind- og 
udland samt de nyeste teknologiske muligheder. 

danish.care

danrehab
Vi udstiller ERGOtip Care, som fremmer effektive hygiejne- og baderutiner i en glidende 
bevægelse, og samtidig sikrer en skånsom arbejdsstilling for hjælperen. Stolen er 
multifunktionel til toilet, bad, bleskift, påklædning, sårpleje, kompressionsstrømper o lign.

danrehab.dk

DigiRehab
DigiRehab er velfærdsteknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen. Med DigiRehabs 
digitale træningsplatform kan kommunen tilbyde kvalificeret hverdagsrehabilitering 
til modtagere af hjemmehjælp i borgerens eget hjem. Træning øger livskvalitet og 
selvhjulpenhed hos de ældre, og skaber store besparelser i behovet for pleje.   

digirehab.dk

En Ven
Stofmennesker til sårbare borgere. En ven man kan have siddende i sofaen, give tryghed i 
sengen om natten, tage i hånden og fortælle hemmeligheder - og som på institutioner og 
plejecentre giver mulighed for dialog imellem borger, en ven og personale. En Ven øger den 
menneskelige trivsel og giver den støtte, der er brug for til psykisk sårbare børn og voksne.   

enven.dk

Essity Denmark
TENA er et Essity-brand - en førende, global hygiejne- og sundhedsvirksomhed. Med over 60 
års erfaring er TENA det førende brand inden for vokseninkontinens. Vi tilbyder et komplet 
sortiment inden for absorberende produkter, hudpleje og digitale velfærdsløsninger, som er 
skræddersyede til det enkelte individs behov, deres familie og sundhedspersonale.  

tena.dk

Evondos
Evondos - din partner til automatisk medicinadministration. Vil du kombinere skærmbesøg 
med remote medicinudlevering? Vil du øge selvstændigheden for dine borgere? Vil du øge 
patientsikkerheden? Vil du frigøre ressourcer og udligne spidsbelastningen i hverdagen? 
Kom forbi vores stand og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og dine borgere.

evondos.dk

ExorLive
ExorLive tilbyder en totalløsning til formidling af træning og rehabilitering - for både 
kommuner, klinikker og uafhængige terapeuter. Du får adgang til over 8.000 kvalitetssikrede 
øvelser med video, tekst og billede. Træningsprogrammer og planer er nemme at oprette 
og kan deles via e-mail, udskrift og træningsappen ExorLive Go.

exorlive.com
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Eyemind
GazeDriver er verdens første skærmfri øjenkontrol til kørestole. 
Det giver mobilitet til folk, der ikke kan styre deres kørestol med 
kroppen - alene i EU er det 100.000 mennesker. GazeDriver passer 
til de fleste kørestole og er nem at bruge - kan du styre dine øjne, 
kan du køre. Den er på markedet fra 2023.

eyemind.dk

Gloria Mundi Care
Mød Gloria Mundi Care, som har en lang række elegante, æstetiske 
og funktionelle hjælpemidler til forebyggelse af skader i hverdagen 
for blandt andet seniorer og handicappede - i køkken, badet, på 
tur m.v. og med særligt fokus på velfærdsteknologier, der nemt kan 
integreres i hverdagen. Se også vores mange sanseteknologier!

dk.gloriamundicare.com
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HabiWe
HabiCave - et inkluderende rum i rummet, der forebygger og afhjælper uro og koncentrationsbesvær. HabiCave er et 
bæredygtigt, akustikdæmpende hvilemøbel, der skærmer fra forstyrrende lyde og visuelle sanseindtryk, og samtidig 
skaber tryghed, rummelighed og omfavnelse. Man finder HabiCave anvendt på skoler, institutioner, botilbud, i 
rehabilitering, venteværelset og i det private hjem.

habiwe.dk



Health & Rehab by Danish.Care
Health & Rehab er den førende og største skandinaviske fagmesse, der præsenterer det 
nyeste og bedste inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering 
samt pleje- og hospitalsudstyr. Vi samler branchen på Skandinaviens vigtigste mødested - et 
forum for inspiration, faglig udvikling og vidensdeling for alle aktører i sundhedssektoren.

health-rehab.com

Helpii
Helpii er letforståelige online kurser, kommunerne kan stille til rådighed for de borgere, 
der foretrækker at forebygge hjemme hos sig selv. Helpii har færdige kurser på hylderne, 
og vi udvikler gerne nye sammen med kommunerne. På vores lager findes kurser om fald, 
inkontinens og forstoppelse. På vej er kurser om demens og KOL.  

helpii.dk

IBG Proreact
IBG er en digital løsning til livsstyring for mennesker med nedsat funktion. Løsningen består 
af en lang række moduler og funktioner til kommunikation og planlægning i hverdagen. 
De mange funktioner i IBG sikrer borgere, pårørende og medarbejdere overblik over 
informationer, samt skaber struktur over både fælles og personlige aktiviteter. 

ibg.social

Icura
Intelligent hjemmetræning, der giver overskud til mere. Icuras sensorbaserede og 
brugervenlige træningsteknologi motiverer og styrker alle, der vil i bedre fysisk form eller 
er i genoptræning efter sygdom og skader. Icura er udviklet i samarbejde med klinikere og 
terapeuter for at give professionelle behandlere detaljeret data.

icura.dk

INNOVAID
INNOVAID er en dansk virksomhed, som arbejder med velfærdsteknologi og hjælpemidler.  
Vores løsninger tilbyder bl.a. interaktiv genoptræning, hjælpemidler til gang og bevægelse 
samt mobilitet. Oplev de populære TREAX Pads og det helt nye balance board på vores 
stand.

iaid.dk

IntelligentCARE
Har I også udfordringer med, at beboerne går ind til hinanden eller måske forlader 
plejecentret, uden I ved det? IntelligentCARE kan levere alle former for demenssikring, 
uden det koster jer ret meget, fordi vi som den eneste kaldeleverandør kan genbruge og 
integrere med jeres eksisterende udstyr. Kom forbi vores stand, hvor I kan se og høre mere 
om alle de muligheder, der er i vores trådløse kaldesystem.

intelligentcare.com

J. Honoré Care
J. Honoré Care er leverandør og specialist inden for bidetsæder og andre hjælpemidler 
til private og offentlige institutioner. Vores mission er at sikre et værdigt og barrierefrit 
toiletbesøg for alle – hele livet. Hjælp er godt, men det at kunne klare sig selv er bedst. Vi 
mener, at det skal være muligt for alle at kunne gå på toilettet uden hjælp fra andre.

honorecare.dk

Levabo
Turn All er et automatisk 30° sidelejesystem. Til gavn for borgere, som ikke skal vendes 
manuelt, og derved sover borgerne. Personale frigives til andre arbejdsopgaver, da 
manuelle løft og vrid udføres automatisk af Turn All. Økonomisk gevinst: Fri service på Turn 
All i to år. Systemet betaler sig selv på 14 uger, og giver en yderlig besparelse på 45.000 
kroner.

levabo.dk
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Life Science Robotics
ROBERT® assisterer terapeuter i rehabilitering og er et supplement til funktionel træning. 
Den faciliterer intensiv træning med mange (+400) gentagelser og accelererer derved 
rehabiliteringen. Borgere kan også selvtræne i ROBERT®, som øger træningstimerne og 
effektiviserer deres rehabilitering. Selvtræning giver terapeuterne mulighed for at træne 
flere borgere på én gang eller udføre dokumentationsarbejde.

lifescience-robotics.com

Medema
Vi leverer og producerer kvalitetshjælpemidler og -service til sundhedssektoren samt 
mennesker med nedsat funktionsevne og ældre. Vi er optaget af at møde kunden 
(brugerne) med lokalkendskab, professionalitet og at løse udfordringerne dér, hvor kunden 
er. 

medema.dk

MedicCare
MedicCare - digital medicinhåndteringsløsning. Nem, enkelt og tryg medicinhåndtering 
for borgere og sundhedspersonale. Outsource medicinopgaverne og få flere hænder fri i 
sundhedsplejen.

mediccare.dk

New Care Knowledge
New Care Knowledge er et netværk bestående af små og mellemstore virksomheder inden 
for velfærdsteknologi. Ved at stå sammen kan man brande sig sammen og i stedet for 
kun at være alene og kæmpe for sig selv, står vi sammen om den samme vision og støtter 
hinanden.

new-care.dk

Nordic Health Lab
Nordic Health Lab er en almennyttig forening, der matcher kommercielle aktører og 
vidensinstitutioner med det offentlige sundhedssystem for at co-create og accelerere 
innovative løsninger, der sikrer samfundets sundhed i fremtiden.

nordichealthlab.com

Oliz
Oliz laver tyngdehjælpemidler, der appelerer til at blive brugt pga. deres udseende 
og funktionalitet, som er til mennesker med særlige behov. Samtidig er de yderst 
rengøringsvenlige. 

oliz.dk

ParkinsonPod
ParkinsonPod er musik, der er specielt komponeret til at gå til. Musikken er iørefaldende 
med en meget tydelig rytme, den findes i forskellige musikgenrer. Musikken er lavet i fire 
tempi, som angiver, hvor mange skridt man går pr. minut. Erfaringsmæssigt kan de fleste 
finde et egnet gangtempo inden for en af disse fire grupper.

parkinsonpod.com

Qwiek
Qwiek.up er et mobilt system, der projicerer film og billeder på loftet eller væggen i 
kombination med lyd og musik. Qwiek.up kan få borgere med mentale og kognitive 
udfordringer til at slappe af eller blive stimuleret. Qwiek.up bruges i dag på cirka 1.000 
plejecentre i Holland samt 60 plejecentre i Danmark.

qwiek.dk

ReLift
ReLift er et hjælpemiddel, der placerer den ældre og svækkede borger i den rette position 
under toiletbesøg. ReLift skaber dermed både menneskelig og samfundsøkonomisk værdi 
ved at mindske følgesygdomme som konsekvens af en forkert toiletstilling.

relift.dk
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Safelife
Safelife tilbyder en række løsninger til personsikring og indeklimaoptimering. Oplev 
blandt andet Safe Mist - et vandtågeanlæg til beskyttelse af immobile personer i private 
hjem, ældrecentre og institutioner mod dødsbrande.

safe-life.dk

Specific Care
Smila-løsningen hjælper borgerne med at indtage den rigtige dosis medicin til tiden. 
Smila-løsningen er en “selvstændig assistent”, der består af en Smila-Cloud og en 
tilsluttende Smila-enhed, der dispenserer den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt til 
den rigtige borger. 

specificcare.dk

TakeawalkVR
Når kommuner, regioner og større organisationer skal bruge 
VR- og AR-løsninger, som virker i deres virkelighed - 
og er mere end en gimmick - så ringer de til os. 
Vi har flere års erfaring med både udvikling og 
implementering, og vores arbejde spænder bredt. 
Det er så nemt at få tech-nørder til at bruge 
ny teknologi, men at få brugere uden tech-fascination med 
på teknologien, er vi meget stolte over at have lykkes med.

vrplatformen.dk 
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Teknologisk Institut 
Luftrensere bliver mere og mere udbredt på de danske plejehjem. Markedet kan dog 
være svært at gennemskue og et fokus på hvilke teknologier, der har dokumenteret 
effekt, og hvilke som ikke har, er derfor nødvendig. Kom forbi Teknologisk Instituts stand 
og få en snak om indkøb, udbud og rådgivning.

teknologisk.dk



Teknologisk Institut + Alexandra Instituttet
Fælles stand for Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet. Fokus på standen er 
nye teknologier til at forbedre arbejdsgange, hjemmebehandling, forebyggelse og 
diagnosticering.

teknologisk.dk + alexandra.dk

Teton.ai
Teton.ai automatiserer tilsyns- og dokumentationsopgaver på plejehjem. Teton.ai’s system 
foretager automatiske aften- og nattetilsyn med borgere med demens uden at bebyrde 
personalet, medmindre det er nødvendigt. Sker der farlige situationer som fald, er Teton.ai 
der til at hjælpe med at dokumentere hurtigt og korrekt.

teton.ai

Tobii Dynavox
Tobii Dynavox udvikler kommunikationshjælpemidler som hardware og software 
til øjenstyring og andre alternative betjeningsformer til computer. Vi tilbyder også 
monteringsløsninger til vores produkter. Kom forbi vores stand og afprøv bl.a. markedets 
førende øjenstyring.   

tobiidynavox.com

Topro Mobility Danmark 
Topro Mobility er en norsk udvikler og producent af hjælpemidler. Troja- og Olympos-
rollatorer samt Taurus-gangborde er verdenskendte for deres design, brugervenlighed og 
kvalitet.

topromobility.com
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Vermund Larsen
VELA er en dansk, familieejet virksomhed, der producerer hjælpemidler til de 
danske kommuner. Oplev VELA-stolen, som er særligt egnet til mennesker med 
funktionsnedsættelser, da stolen giver brugeren ekstra sikkerhed og stabilitet ved daglige 
aktiviteter - både ved rehabilitering og træning samt hjemme, i skolen og på arbejde.

vela.dk

Videolink
Videolink er en niche-kommunikationsplatform, som henvender sig til borgere, der ikke kan 
betjene smartphones, tablets eller PC. Videolink tilsluttes modtagerens TV, og herefter kan 
eks. pårørende ”videoringe” til modtagerens TV, uden at denne skal foretage sig noget for 
at modtage et videoopkald. 

videolink.dk

Wellness Nordic 
Wellness Nordic tilbyder unikke, velfærdsteknologiske redskaber til stimulering af sanserne. 
Med målrettede stimuli til sanser kan adfærd, trivsel og funktionsniveau påvirkes positivt 
og non-farmakologisk. Anvendes på hospitaler, både psykiatrisk og somatisk, i ældre- og 
demensplejen, på specialinstitutioner mv.

wellnessnordic.com

Wizkids  
Wizkids er udbyder af læse- og skriveteknologien AppWriter, som er et digital hjælpemiddel 
og en moderne velfærdsteknologi, der hjælper ansatte i løsning af skriftlige arbejdsopgaver 
i kommuner og virksomheder.

wixzkids.dk 

Wolturnus   
Wolturnus er leverandør af tryksårsforebyggende produkter, der er dokumenteret med 
videnskabelige studier, som understøtter hverdagens beslutninger.

wolturnus.dk 
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