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Abena 
ABENA Nova with MediSens forbedrer livskvaliteten for de mennesker, der lider af 
inkontinens og reducerer arbejdsbyrden for plejepersonalet. Ved hjælp af den 
innovative og unikke trådløs sensorteknologi, leverer ABENA Nova data i realtid med 
henblik på rettidig og individuel inkontinenspleje. 

 

Able nordic a/s 
KR er en del af Able Nordic a/s. KR fremstiller hospitalssenge, der kan nedbringe 
antallet af fysisk- og tidskrævende rutineopgaver for plejepersonalet og samtidig 
medvirke til, at gøre behandlingen mere effektiv, sikker og behagelig for patienten. 
Sengene anvendes både på/I hospitaler, psykiatri, handicapinstitutioner, plejehjem, 
hjemmepleje og private hjem. 

 

Aktiv interaktiv 
OmiVísta Mobii er en interaktiv projektor der kan bruges både til bord og gulv. 
Brugeren kan interagere med de 400 aktiviteter med f.eks. fødder, hænder, koste og 
ærteposer. Aktiviteter til kognitiv og motorisk træning og som skaber glæde, latter og 
sammenhold. 

 

AQUATIME 
AQUATIME - det intelligente drikkeglas 
AQUATIME henvender sig til sundheds- og plejesektoren i Danmark og internationalt. 
Dehydrering er en voksende udfordring i en verden med øget forventet levealder og 
klimaforandringer. Dehydrering hos ældre er årsag til et øget antal indlæggelser, 
betydeligt længere ophold i rehabiliteringsmiljøer og bidrager til udviklingen af 
kroniske sygdomme. 

 

 

 

Arkisafe 
Arkisafe forhandler en række unikke volds-, selvskade-, 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. 

 

A/S A.P. Botved 
A/S A.P. Botved har velfærdsteknologiske løsninger til alle institutionelle behov. De 
har blandt andet et bredt udvalg toiletstole, bruselejer og hjælpemidler til badet samt 
mange forskellige liftsystemer (loftlifte, fritstående lifte, stolelifte, planlifte mv). 

https://arkisafe.dk/


 
 

 

 

Brehms spielerdug 
Spilerdug anvendes ved forflytninger samt på- og afklædning. Spilerdug er glat på 
begge sider og i alle retninger. Det kan derfor ikke vendes forkert. 
Produkter der gør det daglige forflytningsarbejde nemmere samt nye måder at 
formidle viden i undervisning og på digitale platforme. 
 

 

Dan-rehab 
Dan-rehab udvikler, producere og sælger produkter der gør hverdagen nemmere for 
mennesker, der ikke er mobile på egen hånd samt for deres hjælpere. Sortimentet er 
bredt og dækker bl.a. badestole, multifunktionelle stole, badebænke mv. 
 

 

DigiRehab 
DigiRehab er velfærdsteknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen. DigiRehabs 
digitale træningsplatform understøtter hverdagsrehabiliteringen af borgeren i eget 
hjem. Træningen øger livskvaliteten hos de ældre og skaber besparelser i behovet for 
pleje. 

 

DoseSystem 
DoseSystem minder borgeren om at tage sin medicin til tiden og giver tryghed i 
hverdagen. DoseSystem forhandler en bred vifte af produkter der alle understøtter 
borgeren i at huske sin medicin samt gøre det sikkert og nemt i dagligdagen. 
 

 

ExorLive 
ExorLive udvikler kvalitetssikrede øvelser og professionelle træningsprogrammer. 
Med træningsværkstøjet ExorLive bliver det nemmere og mere effektivt for dig at 
finde færdige programmer eller oprette dit eget. Der er adgang til over 8000 
kvalitetssikrede øvelser med video, tekst og billeder og over 1000 færdige 
træningsprogrammer. 

 

 
 

Gloria Mundi Care ApS  
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. Gloria Mundi Care ApS har særligt fokus på velfærdsteknologi og 
mobilitetshjælpemidler - ting, der kan gøre det nemmere for brugeren at holde sig 
aktiv i hverdagen. 
 

 Guldmann 

Er specialister i at skabe mere tid til omsorg i forbindelse med løft og forflytninger. 

Produkterne 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 sigt. 

https://dk.gloriamundicare.com


 
 

 

 
 

 

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. 

 

Instrulog 
Instrulog har syns- og læsehjælpemidler som giver selvstændighed, værdighed og 
livskvalitet. Firmaet forhandler elektroniske hjælpemidler til personer med syns- eller 
læsebesvær. 
 

 

 

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 de med konstant fokus på ny- og videreudvikling samt innovative løsninger 
til glæde for både brugere og fagligt personale. 

 

Leardal 
Leardal forhandler mange forskellige læringsredskaber til brug i undervisning. Der er 
særlig fokus på færdighedstrænere og på udstyr til simulationstræning i forhold til 
sygeplejefaglige kompetencer. 

 

Levabo 
Levabo arbejder med lejring, komfort, smertelindring og tryksårsforebyggelse og har 
et bredt udvalg af lejringspuder, madrasser, vendesystemer, hygiejniske produkter og 
værnemidler. 

 

 

Liberty Care Company 

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

 

 

LiftUp 
Liftup en innovativ virksomhed, hvor grundstenen er udvikling af produkter inden for 
velfærdsteknologi. Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt, hvad firmaet 
sælger. Firmaet har særlig fokus på mobile løftestole og trappelifte. 

https://www.invacare.dk/da
https://www.ibos.dk/


 
 

 

 

MakeRehab 
MakeRehab tilbyder løsninger og produkter til 24 timers liggende og siddende 
positionering til sygdomsramte og mennesker med nedsat funktionsniveau for at 
højne deres livskvalitet og skabe et meningsfuldt hverdagsliv med mulighed for at 
bidrage til at genvinde eller fastholde meningsfundheden. 

 

Mobilscooter 
Mobilscooter har en vision om, at man skal have fuld frihed til at komme omkring 
selvom man er gangbesværet. Firmaet forhandler spændende og innovative mobile 
løsninger fra forskellige kørestole til rollatorer og scootere.  

 
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. 
 

 

Rehaps 
Nye brugere til brugte hjælpemidler. 
Rehaps er køb og salg af hjælpemidler på nettet. Danmarks første online-portal for 
private og virksomheder som formidler godt og brugt med masser af kilometer i sig. 

 

Scandidact 
Scandidact forhandler et bredt udvalg af læringsmaterialer, modeller og 
simulationsudstyr til undervisning i anatomi, simulation & træning og 
færdighedstræning. 

https://oliz.dk/
http://www.pro-interaktiv.dk/
https://www.multicare.dk/
https://www.procomfort.dk/


 
 

 

 

Shape robotics 
Shape robotics har udviklet en robot designet til undervisningsbrug. Robottens styrke 
er at den bygger bro mellem verdener, som ellers kan være vanskelige at forene. 
Fable appellerer stærkt til elever og studerende indenfor så forskellige felter som 
faglig undervisning, teknologiforståelse og kreativitet. 

 
 TakeAwalk 
 TakeAwalk arbejder med VR og AR. Deres programmer hjælper mennesker med at 
 træne, opleve og uddanne sig, ved at udvikle gennemtænkte og brugervenlige VR og 
 AR løsninger. 

 

 

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. 

 

 Turnaid 
 TurnAid er udviklet med det formål at optimere situationen omkring pleje, forflytning 
 og lejring af stærkt funktionsnedsatte mennesker på plejecentre, institutioner og i eget 
 hjem. TurnAid er et hjælpemiddel der er egnet til montering på plejesenge. Det  
 kombinerer to kendte grundfunktioner sengehest og elektrisk vendesystem. 

 

 

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. 

 

Wear&Care 
Wear&Care er skabt til plejekrævende borgere med moderat til svær inkontinens, er 
nemt at bruge og let at beskrive: Wear&Care er et hjælpemiddel, der kan gøre alle 
typer og mærker af bleer intelligente og hjælpsomme, og giver klar besked, når de 
skal skiftes - på telefon eller andet foretrukket device. 
 

 

AABN Sund forluft 
Gør det usynlige synligt. 
Skyen er en enkel, intuitiv, plug and play løsning alle forstår. Sæt blot stikket i 
kontakten og skyen 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.vela.dk/
https://www.vendlet.dk/
https://www.gyngestol.com/

