
Qwiek udvikler og sælger innovative løsninger 
til handicap- og ældreplejen



Projicerer på væg og loft 

Udviklet i samarbejde med 
plejehjem

CE-mærket medicinsk udstyr 

Registrering og rapportering 
af brug og implementering 

http://www.youtube.com/watch?v=1ID5FKJqGdE


● Ældreplejen
○ Kognitive udfordringer

○ Palliativ pleje 

○ Borgere med en demensdiagnose 

○ Borgere med fysiske udfordringer

● Handicappleje

● Hospice

● Hospitaler

Mere end 1.000 plejehjem i 
Holland bruger Qwiek.up



Udviklingen af systemet.



Frontpanel.



Afledning i plejesituationer 

(f.eks. bad eller nedre hygiejne)

Stimulering og bevægelse Snoezel i ethvert rum

Mulige brugssituationer.

Mere velvære for borgerne 

gennem underholdning

Reducer udadreagerende 

adfærd

Mental stimulering gennem 

reminiscens



Qwiek.up konceptet Udvidelser

Kasse til oplevelsesmoduler

Qwiek.up dække

6 oplevelsesmoduler

Sensualitetspakken

Mere end 50 oplevelsesmoduler



Qwiek.up konceptet Video-opkald

Kasse til oplevelsesmoduler

Qwiek.up dække

6 oplevelsesmoduler

Qwiek.connect

Webcam + tripod via browser eller app



Oplevelsesmoduler.

Lav en oplevelse til 
den enkelte borger med 
film eller billeder og musik.

Fit & Vital

Underholdning Reminiscens

Snoezel

Natur

André Rieu 
(Koncerter)

● 7 forskellige temaer

● Personaliser oplevelsen ved at 

vælge det rigtige musik og 

stimuleringsniveau

● Varighed 1 time

● 5 variationer pr. modul



Eksempler fra oplevelsesmoduler.



Kultur og sundhed.

Klassisk musik Koncerter



Dans Gammeldags håndværk

Kultur og sundhed.



Danmark i gamle dage Sport i gamle dage

Kultur og sundhed.



Andre eksempler.



Fakta fra Holland.

Brugertilfredshed

*Kilde: Evaluation Lunetzorg, 2015 - Ovenstående data er indsamlet over de seneste år fra 200 - 300 kundeevalueringer

Anbefaler deres kolleger at 

bruge Qwiek.up

86% effektiv i reduktion af  BPSD 

(Besværlige Psykiatriske  

Symptomer hos Demente)*

91,5% af personalet siger at de ville 

blive skuffede hvis de ikke længere 

kunne bruge Qwiek.up

55% af brugere har implementeret 

Qwiek.up i den daglige plejerutine

Qwiek.up scorer 4,3 ud af 5
i brugervenlighed



Brugeroplevelser

“Vi bruger Qwiek.up i flere og flere behandlingsplaner som 

alternativ til andre andre behandlinger f.eks. medicinering.” 
- Accolade zorg

http://www.youtube.com/watch?v=2jF0BYr9GSw


Peter Isaksen
Tlf. 53398249

Peter.isaksen@qwiek.eu
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