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Aarhus, 5. november 2019 
  

Fremtidens velfærd: Ny platform giver 
pårørende og ældre hjælp til selvhjælp 

På www.GUIDEN65.dk kan man som det første sted i Danmark anmelde hjælpemidler og 
velfærdsteknologi og læse om andres erfaringer. Nemt og enkelt. Udbuddet på markedet bør 
nemlig afspejle brugerne og deres personlige behov. GUIDEN65 er skabt af iværksætterne 
Sussi Bianco og Esther Davidsen. 
  
I takt med at danskerne lever længere og markedet for velfærdsteknologi vokser, er der behov 
for nytænkning på ældre- og omsorgsområdet. For at imødekomme dette behov tilbyder 
GUIDEN65 et overblik over markedets velfærdsteknologier gennem personlige vurderinger fra 
andre brugere.  
  
Målet er at skabe et fælles rum for feedback, hvor brugere af hjælpemidler, fagpersoner og 
pårørende kan læse om andres erfaringer. Hjælpemidler og velfærdsteknologi er i høj grad et 
spørgsmål om personlige behov og individuelle livssituationer. GUIDEN65 er stedet, hvor 
brugere og pårørende føler sig hørt og hvor kommuner og virksomheder hurtigt kan få viden 
om, hvordan deres borgere og kunder oplever deres services. GUIDEN65 udvider dialogen 
mellem de forskellige interessegrupper gennem artikler med personlige historier såvel som råd 
og viden fra eksperter. Der er mulighed for at kommentere og lave anmeldelser af produkter og 
på den måde kan man dele egne holdninger og behov. 
  
 
 
 
 

http://www.guiden65.dk/


Den første af sin slags 
Tirsdag den 5. november går GUIDEN65 i luften med en ny og visionær version. Vi lancerer 
demensGUIDEN: en ny platform for demensområdet. DemensGUIDEN giver stemme til alle, 
der er berørt af demens og indeholder en stor samling af viden, faglig rådgivning og personlige 
anbefalinger vedrørende demens.  
  

”Vores vision er, at vores platform kan fremme livskvalitet og gøre tilværelsen 
lidt lettere for folk med demens inde på livet. Når helbredet begynder at udfordre, vil vi 
være platformen, hvor man som ramt og som pårørende kan finde hjælp til selvhjælp. 
Det skal være nemmere at hjælpe hinanden, så man fortsat kan leve livet, på trods af 
udfordringer ” forklarer co-stifter Esther Davidsen. 

  
Store ambitioner 
  
Det er planen, at GUIDEN65 fremover skal inkludere alle sundheds- og velfærdsteknologiske 
områder og services, således at den, som den første egentligt dialogbaserede platform af sin 
slags, kan blive samlingsstedet for danske 65+’ere, deres pårørende og alle andre, der arbejder 
indenfor ældreområdet. 
  

”Med GUIDEN65 har vi skabt en dialogplatform mellem slutbrugerne og deres pårørende på 
den ene side og kommuner, fagpersonale og virksomheder på den anden. Det har vi savnet i 
Danmark. Der er stadig for mange siloer på det område, og meget envejskommunikation. Nu har 
vi lavet en platform, hvor brugernes egne oplevelser er i centrum og skabt grundlaget for mere 
dialogbaseret kommunikation” udtaler co-stifter Sussi Bianco 

  
"Man kan jo ikke gå rundt og holde fast i dem hele tiden og sørge for, at de ikke falder. 
Det er virkelig svært at gennemskue, hvad man kan gøre. Jeg har jo ikke selv prøvet at 
være gammel” ."Man kan jo lige så godt få startet tidligt med de ting, der kan hjælpe en. 
For hvis man venter, til det er for sent ─ ja så er det jo for sent! - Aino, 47 år, hvis mor 
Annette V. Nielsen er 71 år 

  
FAKTA: På GUIDEN65 har brugere og fagpersoner ordet 
  

• GUIDEN65 er stiftet af Sussi Bianco og Esther Davidsen. 
• GUIDEN65 er en brugerdrevet platform, hvilket vil sige, at det er brugerne selv eller de 

fagprofessionelle, der sammen med en bruger anmelder velfærdsteknologi og hjælpemidler. 
• GUIDEN65 giver bedre overblik over, hvad der findes af hjælpemidler og velfærdsteknologi på 

markedet lige nu. 
• GUIDEN65 samarbejder med en række virksomheder, kommuner, organisationer og 

uddannelsesinstitutioner. 
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