
 
 
 
 

 

 

Messedeltagere 
 
 

Appinux 

 

Appinux er en dansk virksomhed, der tilbyder en platformsløsning til social- og 
sundhedssektorer. Vores løsning har været i produktion siden 2013 i danske 
kommuner og regioner med tusindvis af brugere visuelt forbundet hver dag med 
Appinux’ sikre og skalerbare teknologi og cloud-baserede tjenester. 
 

Arkisafe 

 

 

 
Arkisafe forhandler en række unikke selvmordsforebyggende produkter der alle har til 
formål at skabe øget trivsel, tryghed og normalisering for brugere og medarbejdere i 
bl.a. psykiatrien, arresthuse, bosteder og asylcentre. 

Cekura 

 

 
I CEKURA er vores hovedprodukt telemedicin både til ældre, men også til socialt 
udsatte. Formålet er, at reducere angst hos borgerne samt givet hjemmevejlederne 
bedre muligheder for at arbejde udviklingsorienteret med borgerne 

Cobi Rehab 

 

 

 
Cobi Rehab har specialiseret sig i livskvalitetsforbedrende positioneringsløsninger til 
mennesker med demens, neurologiske skader, mennesker i palliative forløb, 
bariatriske og geriatriske patienter 
 

connec  

 

Ensomhed koster Danmark mere end 10 milliarder kroner om året, og det danske 
firma connec forebygger og bekæmper ensomhed. Ca. 12 % af alle danskere (flere 
end 700.000) oplever kritisk ensomhed, der er farligere end rygning. connec udfordrer 
”plejer” og skaber banebrydende 24/7 livskvalitetsforbedrende løsninger baseret på 
mennesker, samtale, samskabelse, fællesskaber, meningsfuldhed og topmoderne 
teknologi. 

Gloria Mundi Care 
 
 

Gloria Mundi Care ApS leverer hjælpemidler, der er lavet med udgangspunkt i 
principperne om et flot og gennemtænkt design, og hvor funktionalitet og kvalitet er i 
højsædet. Vi har særligt fokus på velfærdsteknologi og mobilitetshjælpemidler - ting, 
der kan gøre det nemmere for brugeren at holde sig aktiv i hverdagen  
 

Guiden65 

 

GUIDEN65 er et lettilgængeligt overblik over hjælpemidler og services. Vi kombinerer 
anmeldelser af produkter med viden og vejledninger på sundheds- og 
velfærdsområdet. Vi giver brugere, pårørende og fagpersoner det bedste fundament 
for at vælge det rigtige produkt til dem. Vi skaber grundlaget for dialog brugerne 
imellem, og mellem brugere, virksomheder og kommuner. 

https://connec.dk/
https://appinux.com/da/
https://dk.gloriamundicare.com
https://www.cobirehab.com/
https://arkisafe.dk/


 
 
 
 

 

Guldman  Vi er specialister i at skabe mere tid til omsorg i forbindelse med løft og forflytninger 
Vores produkter er udviklet til at kunne kombineres, varieres og bruges på et utal af 
måder, hvilket giver mulighed for at skabe unikke, optimerede løsninger til alle behov. 
Vi ved også noget om, hvordan vi sikrer, at alle involverede i processen bliver hørt og  
bidrager til, at de løsninger, der bliver valgt, giver mest mulig ”Tid til omsorg” på både 
kort og lang sig 

Inmu Touch 

 

 

Inmu står for "interaktiv musik". Inmuen kombinerer musik, taktile elementer og 
bevægelse i en blød interaktiv pude, der stimulerer flere sanser. Med inmu ønsker vi 
at skabe et høj kvalitets værktøj, der giver ro i sindet gennem sit smukke design og 
sofistikerede sensorteknologi. Et ideelt værktøj til sensorisk stimulering og 
musikterapi. 
 

Instituttet for Blinde og 
Svagsynede, IBOS 

 

 

 
Specialrådgivning om syn for borgere, fagfolk og pårørende. IBOS er nationalt 
kompetence- og rehabiliteringscenter for blinde og svagsynede. IBOS tilbyder 
rådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, bo-træning og bo-
ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for 
borgere med synsnedsættelse eller blindhed. 

Invacare 

 

 
Invacare har siden 1885 hjulpet mennesker med handicap, med at leve livet. Invacare 
står for Innovation, Value and HealthCare - og ikke uden grund, for hos Invacare 
arbejder vi med konstant fokus på ny- og videreudvikling samt innovative løsninger til 
glæde for både brugere og fagligt personale. 
 

Khora Virtual Reality 

 

Khora is a virtual reality (VR) and augmented reality (AR) production house, the 
world’s first VR store, and a hub for innovators. Combining a storefront, educational 
platform, and lab space, Khora aims to integrate people of all ages and walks of life 
who share a common interest in this emerging technology 

KR Hospitalsudstyr 

 

 
Hos KR har vi, i over 47 år og som en af de få tilbageværende danske 
sengeproducenter, udviklet og produceret en bred vifte kvalitetssenge og anden 
velfærdsteknologi til både hospitaler, psykiatri, handicapinstitutioner, plejehjem, 
hjemmepleje og private hjem.  

Liberty Care Company 

 

Hos Liberty Care Company laver vi senge, der giver mennesker med nedsat mobilitet 
værdigheden tilbage. Vores senge giver brugerne større livskvalitet, fordi de bliver frie 
og uafhængige af andres hjælp. Vi udvikler sengene i samarbejde med brugere og 
plejere. Hos os kommer mennesket i første række og teknikken i anden. Vores senge 
produceres af standardkomponenter, så de er driftsikre og enkle at servicere.  
 

https://inmutouch.com/da/
https://www.invacare.dk/da
https://khora-vr.com/
http://www.krbed.dk/
https://www.ibos.dk/


 
 
 
 

 

LiftUp 

 

 
Liftup en innovativ virksomhed, hvor grundstenen er udvikling af produkter indenfor 
velfærdsteknologi: Tilgængelighed (access) og sundhed (care)  
Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt, hvad vi laver. Her udvikler vi værdige 
hjælpemidler, ikke maskiner 
 

Min Livshistorie 

 

 
Min Livshistorie er et kommunikationsredskab, der hjælper med at bevare de unikke 
historier for eftertiden. Det er et lukket digitalt system til computer, tablets og 
smartphones. Du ejer selv alle dine minder, og du kan dele din livshistorie med dem, 
du holder af, ligesom du selv definerer, hvem der må se hvad. 
 

MultiCare og Procomfort   
MultiCare har indrettet sanserum siden tanken om snoezelen (snuse og døse) blev 
indført fra Holland i 1989. MultiCare er en del af ProComfort, som har specialiseret sig 
i at lave specialtilpasning af hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelse. 

Oliz 

 

Hos Oliz udvikler vi produkter til børn med særlige behov, men også produkter som er 
med til at skabe dialog mellem børn og voksne. Vores mission er, at børnene skal 
kunne finde tryghed i deres hverdag. Vi udvikler vores produkter med erfarne 
fysioterapeuter/ergoterapeuter og andre fagligt stærke personer indenfor området 
med børn med særlige behov. 

Pro Interaktiv 
 
Interaktive overflader der især benyttes på plejehjem til aktivering af borgere, til 
reminiscens, rehabilitering, i psykiatrien eller daginstitutioner. Der er ingen grænser 
for, hvor vores produkter kan bruges, hvilke overflader der skal være interaktive, eller 
hvilke funktioner som det interaktive medie skal have. 
 

Protac 

 

 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro 
og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro. Protac er Danmarks eneste 
producent af sansestimulerende hjælpemidler, baseret på plastikkugle 

Spilerdug 

 

 
Spilerdug bygger på dyb faglig interesse og viden omkring forflytningsteknik. Produkter 
der gør det daglige forflytningsarbejde nemmere samt nye måder at formidle viden i 
undervisning og på digitale platforme. 
 

SundForluft 

 

 
Skyen er det mest simple produkt på markedet til at visualisere dit indeklima. 
Sæt den blot i stikket, og den vil lyse blå/ rød og fortælle hvornår der skal luftes ud. 
Et bedre indeklima er første skridt mod et bedre helbred, velvære og mindre 
hovedpine 

https://www.liftup.dk/da/
https://www.minlivshistorie.dk/
https://oliz.dk/
https://www.protac.dk/
https://spilerdug.dk/
https://sundforluft.dk/
http://www.pro-interaktiv.dk/
https://www.multicare.dk/
https://www.procomfort.dk/


 
 
 
 

 

Trone Danmark 

 

 
Trone Gyngestol er ideel til plejehjem, sanse rum, psykiatrien, terapi rum, hospitaler 
eller dagligstuen. Den linieære gyngebevægelse er god for blodomløbet, 
koncentrationen og virker beroligende på brugeren af stolen, udover dette er den 
vuggende bevægelser med til at stimulere brugerens balance. 

VELA 

 

Arbejdsstole med fokus på ergonomi og sikkerhed. VELA Rehab: Specialstole, el-
kørestole og arbejdsstole til mennesker med funktionsnedsættelser. VELA Medical: 
Ergonomiske stole og specialstole til hospitaler og klinikker. Alle stole er udviklet med 
ergonomi og kvalitet i fokus 

Vendlet 

 

 

 
Hos Vendlet er vi fokuseret på den sengeliggende og alle processer og opgaver, der er 
relateret til plejen af den sengeliggende. Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt, 
hvad vi laver. Her udvikler vi værdige hjælpemidler, ikke maskiner 

VRMultiview 

 
 

VRMultiview er et content management system til 360 videoer. Det har en web 
backend, hvor du kan uploade, administrere og dele videoer med andre brugere. Men 
hovedfunktionen er præsentationsværktøjet, hvor du fra en tablet eller smartphone 
kan afspille og styre videoer inde i tilsluttede VR-headset. 

 

https://www.gyngestol.com/
https://www.vela.dk/
https://www.vr-multiview.com/
https://www.vendlet.dk/

