
 
 

Emnepakke til hygiejne og personlig pleje 
Emnepakken er sammensat med det formål at gøre det nemt for undervisere at tage teknologier i brug i 
undervisningen. Denne opgave kan evt. kombineres med vores VR spil til personlig pleje. 

 

Præsentationsvideo: Tryk her  Link til undervisningsmateriale: Tryk her  

 

 

 

 

 

pakken indeholder:  

Vær opmærksom på, at de enkelte teknologier kan skiftes ud efter behov og efter, hvad der er muligt på de 
enkelte skoler.  

• Skylle-tørre toilet 
• Ble-sensorer 
• Numse tørre 
• Bluero (el tandbørste m. sug) 
• Elektriske badestol med tip 
• Sensor skraldespand 
• Stolvægt 
• SaniNudge 
• VR-briller m. personlig pleje spil 
• Hverdagsredskaber som fx, børste mv 

 

Husk, at enkelte teknologier kræver strøm og/eller batterier 

Se billeder, beskrivelse og QR koder til instruktionsvideoer i billaget herunder.  

Alternativer til pakken som videnscenteret anbefaler:  

• Carando badestol 
• VR-briller m. personlig pleje spil 
• Diverse hjælpemidler til badeværelset 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHk2ik5koJ0
https://videnscenterportalen.dk/vtoe?post_type=forloeb&searchblogs=5&s=emnepakke+hygiejne


 
 

 

 

 

 

Billede af teknologien Beskrivelse af 
teknologien 

Link og QR Kode til teknologien 

 

Skylle-tørre toilet 
 

Et installeret hjælpemiddel 
til borgerens eget toilet, der 

hjælper med egen nedre 
hygiejne 

QR koder følger 
 

Følg med på: 
https://videnscenterportalen.dk/vtoe/instruktionsvide

oer/ 
 

Eller skriv en mail til Mikkel på mgh@sosuh.dk 
 
 

 

Buckingham Easywipe 
 

En klapsammen 
numsetørrer, et 

hjælpemiddel til borgere, 
der kan have svært ved at 

tørre sig selv 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X4bTheUKOdw 

 

Numsetørrer Easy Wipe 
 

Hjælpemiddel til borgere, 
der kan have svært ved at 

tørre sig selv 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EuIGjErq-bE 

https://videnscenterportalen.dk/vtoe/instruktionsvideoer/
https://videnscenterportalen.dk/vtoe/instruktionsvideoer/
mailto:mgh@sosuh.dk
https://www.youtube.com/watch?v=X4bTheUKOdw
https://www.youtube.com/watch?v=EuIGjErq-bE


 

 

Bluereo – El tandbørste 
med sug 

 
Tandbørste med sug, ideelt 

hjælpemiddel til borgere 
med lammelse 

https://www.youtube.com/watch?v=JyD0kZai2jE 
• Sensor ble   

 
Sensorbleen giver besked, 

når en ble skal skiftes 

Kommer snart 

• Elektriske badestol 
med tip  

 
Den elektriske madestol kan 

tåle vand og kan køre via 
joystik. Den kan også køres 

op i højden og tippes 
bagover, så 

arbejdsforholdene bliver 
optimeret  

 
https://youtu.be/k0_qzmwd5-g 

 
 

Berøringsfri skraldespand 
 

Skraldespand med sensor, så 
den kan åbnes, uden 

berøring 

QR koder følger 
 

Kan ses i Videnscenterets Tech Time: 1 som kan findes 
her:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvkvWRwilG
VysawOiIer3eM44Fva4va_ 

 
Eller skriv en mail til Mikkel på mgh@sosuh.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=JyD0kZai2jE
https://youtu.be/k0_qzmwd5-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvkvWRwilGVysawOiIer3eM44Fva4va_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvkvWRwilGVysawOiIer3eM44Fva4va_
mailto:mgh@sosuh.dk


 
• Stolvægt   

Hygiejnisk stolvægt, der kan 
vaskes og sprittes af til 
borgere, der har dårlig 

ståfunktion.  

 
https://youtu.be/oYY3dQ2TkQ8 

• SaniNudge   
Kommer snart  

 

• VR-briller m. personlig 
pleje spil  

 
VR spillet med personlig 

pleje kan give eleverne en 
fornemmelse af tidsfaktor og 
ikke mindst proceduren ved 
personlig pleje. Det kan også 
nedsætte praksischokket, da 

de så har ”prøvet” det før  

 
https://youtu.be/rd4DD8sQZ7o 

 
 

Badesvamp, længde 65 cm 
 

Hjælpemiddel med en 
forlænger arm, der god til 

borgere, der ikke selv kan nå 
ryggen 

QR koder følger 
 

Følg med på: 
https://videnscenterportalen.dk/vtoe/instruktionsvide

oer/ 
Eller skriv en mail til Mikkel på mgh@sosuh.dk 

 

 

https://youtu.be/rd4DD8sQZ7o
https://videnscenterportalen.dk/vtoe/instruktionsvideoer/
https://videnscenterportalen.dk/vtoe/instruktionsvideoer/
mailto:mgh@sosuh.dk
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