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Temagruppemøde om faldforebyggelse og velfærdsteknologi 

Styregruppen for faldforebyggelse i Sund By Netværket arrangerer temagruppemøde med fokus på 
Velfærdsteknologi til forebyggelse af fald. 

Kom og vær med til den virtuelle temadag og hør om, hvordan velfærdsteknologi kan bruges i arbejdet med 
faldforebyggelse. Bliv inspireret af de forskellige oplægsholdere, når de fortæller om, hvordan velfærdsteknologi 
bruges i lige præcis deres arbejde, i alt fra Ph.d. studier, træning hos hjemmeboende borgere til træning på 
plejehjem. 

Hvornår: onsdag d. 22. september 2021 kl. 9:00-10:30 

 

Hvor: virtuelt Teams-møde  

Dagsorden: 
  
Kl. 09.00 – 09.10 Velkomst og kort præsentation 
  Ved formænd for styregruppen, Line Stryhn og Steffen Wølke. 
 
Kl. 09.10 – 09.35 Opgavespecifik faldforebyggende træning 
 Ved Jens Eg Nørgaard, Msc, Ph.d. studerende Aalborg Universitetshospital 
  

Om hvordan træningstilgange, som er direkte opgavespecifikke til de situationer hvor 
ældre falder, kan medvirke til en forbedret faldforebyggelse sammenlignet med 
traditionelle tilgange. Under oplægget vil vi komme ind på de træningsformer Ph.D.’en 
undersøger herunder ”gangtilpasningstræning”, hvor de ældre proaktivt øver sig i at 
undgå snublefald og at glide, og ”faldsimulerende træning”, hvor de ældre bliver udsat for 
faldsituationer for at udvikle deres reaktive respons herpå. 

 
Kl. 09.35 – 09.55 Faldforebyggende træning understøttet af velfærdsteknologi 

Ved fysioterapeut og dokumentationskoordinator Sanne Fiil Nielsen, samt fysioterapeut 
og certificeret kliniker i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi Line Krogh Helmer, 
Udrednings og rehabiliteringsteamet i Aarhus Kommune. 
 
Om hvordan velfærdsteknologi understøtter den særlige indsats ’I GANG igen’. Indsatsen 
er ugentlig genoptræning til borgere, der har svært ved at færdes i deres egen hverdag, 
og kan både foregå på center, i eget hjem og udendørs. 
 

Kl. 09.55 – 10.15 Moto tiles – Træning på plejehjem.       
   Ved ergoterapeut Kirsten Zinck Wulff, træningsenheden vest i Aalborg Kommune. 

Om et samarbejde mellem ’Bedre ældreliv’ og ’Center for velfærdsteknologi’. Her blev 
’Moto tiles’ afprøvet til træning af ældre bosiddende på plejehjem. 

Kl. 10.15 – 10.30 Afrunding  
 Ved Steffen Wølke, formand for styregruppen. 
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