
Pressemeddelelse fra Bornholms Regionskommune, onsdag d. 12.10:  

Regionskommunen indvier velfærdsteknologisk udstilling  
Bornholms Regionskommune indvier fredag d. 14. oktober en såkaldt velfærdsteknologisk udstilling. 
Udstillingen er indrettet som en privat bolig, hvor borgere og pårørende kan komme og se, hvordan 
forskellige former for hjælpemidler kan bruges i dagligdagen. 
 
”Jeg er meget glad for, at vi nu får en mulighed for at gøre bornholmerne bevidste om de mange 
velfærdsteknologiske hjælpemidler.  Det er hjælpemidler, som kan understøtte borgerne i deres dagligdag 
og gøre dem mere selvhjulpne - men samtidig også mindre afhængige af hjælp i hjemmet. Det er et fokus vi 
er nødt til at have på Bornholm ganske som på landsplan”, siger Andreas Ipsen (V), fra Social- og 
Sundhedsudvalget, som står bag initiativet.   

Udstillingen ligner et privat hjem  
Den velfærdsteknologiske udstilling er indrettet med et køkken-alrum, et soveværelse og et badeværelse, 
hvor de forskellige relevante hjælpemidler er udstillet.  Der er fx køkkenhjælpemidler i køkkenet, særlige 
stole og robotstøvsuger i alrummet, loftlift og elektrisk vendelagen i soveværelset og skyl-tørre toilet i 
badeværelset.  
 
Bornholms Regionskommune har helt bevidst valgt at indrette udstillingen med udgangspunkt i produkter 
som man kan få stillet til rådighed, hvis man er berettiget til hjælp i hjemmet fra kommunen. 
Velfærdsteknologiske løsninger og muligheder, der ligger udover serviceniveauet, samt hjælpemidler, som 
rent praktisk er vanskelige at udstille, bliver præsenteret på en tv-skærm.  
 
”Med udstillingen kan både borgere og medarbejdere i Bornholms Regionskommune lære de 
velfærdsteknologiske løsninger at kende. Både løsninger, der kan søges om hjælp til, men også løsninger, 
som borgerne selv kan vælge at betale for, for at lette dem i deres dagligdag. Med afsæt i udstillingen 
kommer vi også til at invitere medarbejdere fra hjemmeplejen og plejecentrene på halvårlige besøg i 
hjælpemiddelafdelingen, så de kan orientere sig om nye og gamle produkter. Dels så de kan se, hvordan 
borgerne skal bruge hjælpemidlerne, men også fordi de velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til et 
bedre fysisk arbejdsmiljø med fx færre løft og vrid”, fortæller leder af Hjælpemidler, Pia Juul Hansen. 
 
Men den nye velfærdsteknologiske udstilling bliver regionskommunen endnu én blandt mange danske 
kommuner, som har et særligt fokus på velfærdsteknologiske løsninger. Nye løsninger til at afhjælpe 
borgeres evt. nedsatte funktionsevne, gøre borgerne mere selvhjulpne og øge deres mulighed for en mere 
aktiv dagligdag er i tråd med Den Rehabiliterende Organisation, der etableres i Bornholms 
Regionskommune i disse år.  
 

Den velfærdsteknologiske udstilling indvies fredag den 14. oktober 2016, kl. 10.00 – 12.00.  
Adresse: Ullasvej 43, Rønne, Center for Sundheds hjælpemiddelafdeling 
 
Åbningstid: 
Alle hverdage fra kl. 11.00-13.00. Der vil være åben rådgivning og vejledning om produkterne på tirsdage 
og torsdag i samme tidsrum. 
 

 


