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Hvem er vi? Vi er specialister inden for statistik, maskinlæring og billedanalyse
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Hvorfor er vi her?

Når demente ambulerer, bringer de sig selv i fare, 
men nuværende løsninger er utilfredsstillende

GENKEND løser disse udfordringer med 
automatisk ansigtsgenkendelse og tale

Batteridrevne løsninger aflades hurtigt

Trackere fastsættes skjult eller mod vilje

Omkostningstungt for borgeren



Mød 71-årige Kaj, der lider af demens

vandrer hvileløst omkring

er dørsøgende

piller ved alting, indtil det går i stykker

er ofte vågen om natten

Kaj beskrives ved, at han …



Alle vil det bedste for Kaj, men hans demens udsætter ham for utrygge situationer …

Når Kaj ambulerer, er han forvirret, bange og har svært ved finde hjem.

Som yderste konsekvens bringer han sig selv i fare.



… men nuværende løsninger er ikke tilstrækkelige til at hjælpe Kaj

GPS-trackere er uholdbare …

Batterier aflades hurtigt, som kræver opladning ofte

Opladning om natten sikrer ikke borgeren

Opfattes som fremmedobjekt for borgeren

Tvinges på mod vilje eller skjules for borgeren

Er upræcise med +/-15 meter fejlmargin

… mens øget personale er dyrt

Forøgelse af plejepersonale til opsyn er dyr

Borgeren ønsker ikke konstant opsyn 

Manual opsyn er langsom og upræcis

Ambulering er uundgåeligt



Problemet skal løses for at sikre Kaj samt personalet mod ubehagelige situationer

Status quo

Køb flere
GPS-trackere

Ansæt mere 
personale

To delvist uholdbare løsninger,

der ikke kan implementeres samtidigt
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Køb flere
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Dårligt 
omdømme

Ubehagelige situationer beskadiger omdømme

Dårligt for arbejdsmoralen og færre ansøgninger forventes

Ulig adgang til 
plejehjem

Dørsøgende demente får mindre lyst til at være der

Ujævn diskrimination på baggrund af sygdom

Frustreret 
personale

Det kan være umuligt at lokalisere personer, der er stukket af

Personalet er magteløshed over for ambulering

Øget utryghed
Borgeren oplever ubehag og i værste fald uoprettelig skade

Pårørende er utrygge og efterladt uden mange alternativer



Løsningen er at gå digitalt via kunstig intelligens

Ansigtsgenkendelse kan revolutionere

sikkerheden på plejehjem til at være effektiv

og bekvem uden at være dyr og upræcis
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Illustration af en typisk dag for Kaj

1. Kaj nærmer sig udgangen

2. Kamera tændes

3. System genkender Kaj

4. Lyd afspilles målrettet Kaj

5. Personalet får besked



Alle nyder fordel af digitalisering lige fra den demensramte til personale og pårørende

Kaj skal ikke døje med en GPS-tracker,

personalet kan koncentrere sig om kerneydelsen og pårørende er fri for bekymringer



Via automatisk ansigtsgenkendelser muliggør GENKEND

Integritet
Ingen tvungen 
brug af tracker
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Via automatisk ansigtsgenkendelser muliggør GENKEND

Integritet

Bekvemmelighed

Tryghed

Ingen tvungen 
brug af tracker

Intet behov for 
opladning

Færre 
bekymringer



Overvågningskamera identificerer folk på demensliste og giver besked til personale
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ikke genkendelse

Softwaren kan finindstilles efter 

specifikke behov

Når personer fra listen genkendes, 

får personale  besked

Lyd afspilles for at berolige borger

Effektiv, bekvem og automatisk måde at undgå ambulering med ansigtsgenkendelse
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Demensliste med billeder 
kobles på

Personale får besked, når 
personer genkendes

Borgere scannes og 
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Diverse tiltag sikrer GDPR-føjelighed samt generel overensstemmelse med dansk lov

Må kun 
anvendes ved 

korrekt 
foranledning

Programmet må kun bruges, når 

personer nærmer sig udgangen

Data skal slettes 
umiddelbart 

efter brug

Video af ikke-matchede personer må 

ikke lagres, mens video af matchede 

personer slettes efter 30 dage

Krypteret VLAN 
uden internet

Systemet kører på et krypteret, 

separat VLAN uden adgang til 

internettet

Information på 
hjemmeside og 

plejehjem

Information om brug af automatisk 

ansigtsgenkendelse skal fremgå på 

hjemmesiden og på plejehjemmet

Kun autoriseret 
adgang til 
systemet

Medarbejdere skal autoriseres i brug 

af softwaren og skal bruge to-faktor-

godkendelse ved log-in



Softwaren bag GENKEND



1

2

3

GENKEND fjerner behovet for GPS-trackere, der er til gene for borgere

GENKEND forhindrer ambulering ved præcis identificering af borgere

GENKEND sparer penge og frigør personale til andre kerneopgaver



Næste skridt er at teste løsningen på plejehjem

Vi har demonstreret potentialet ved 

ansigtsgenkendelse — nu er det op 

til jer, om vi skal løse jeres udfordring


