
Virksomheder til dialog om faldforebyggende teknologier 

 

Faldteknologier, som forebygger og afhjælper fald blandt ældre 

Københavns Kommune har et ønske om at bliver klogere på nye løsninger, som kan 

være med til at sikre færre fald blandt vores ældre medborgere. Vi overvejer blandt 

andet at igangsætte en række nye afprøvninger på vores enheder i tæt dialog med den 

danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi. 

Det er kommunens ønske at indsamle viden om eksisterende løsninger samt 

eventuelle innovationsmuligheder. Hvis dialogen viser, at der er behov for at udvikle 

nye løsninger i et offentlig-privat innovationssamarbejde, kan der også være interesse 

for det. 

Dialogen vil tage afsæt i vores udstilling om fald i vores Living Lab i Valby under 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Her fremviser vi løbende en kombination af 

fakta, udfordringer og fortællinger, der illustrer implikationer og udfordringer med 

faldulykker.  

Københavns Kommune har i forvejen en række indsatser og teknologier til at 

forebygge og afhjælpe fald blandt ældre borgere, bl.a. digitalt understøttet 

genoptræning, styrke- og balancetræning, sensorlys foruden nødkald mm. Derudover 

har kommunen sammen med Aalborg og Århus Kommune i projektet Tryghed i Eget 

Hjem fokus på fald og faldforebyggelse. Senest har ældre borgere desuden afprøvet 

kurser i faldteknikker fra en privat virksomhed. 

I løbet af 2022 ønsker vi at udbygge vores faldudstilling i tæt dialog med forskere, 

virksomheder og medarbejdere på tværs af kommunen og den danske branche. 

Københavns Kommune vil derfor gerne i dialog med virksomheder om: 

- Forebyggelse af fald (fx teknologier til at reducere fald under forflytninger) 

- Skadesminimering ved fald (afbøde virkning af fald) 

- Opsporing af fald 

- Vidensudvikling af faldproblematikker  

Vi afgrænser os fra nødkald, men er ellers åbne for løsninger til ovenstående. 

Interesserede virksomheder inviteres til at kontakte os, senest d. 31. marts 2022 for 

yderligere oplysninger om processen. 

Interesseret?  

Kontakt: 

Ann Rasmussen, Chefkonsulent i Afdeling for Velfærdsinnovation, Københavns 

Kommune. Mail: TL5U@kk.dk eller mobil: 2138 8599 

Læs mere:  

https://www.danish.care/nyheder/nyhedsindlaeg/2022/marts/invitation-til-

dialog-om-faldforebyggende-teknologier/  
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