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Vores mission
”Vi vil give ældre borgere, sundheds- og plejepersonale et godt     
grundlag for forebyggelse af dehydrering. 
Via et indblik i den ældres drikkemønster kan vi dokumentere,   
forebygge og motivere til et bedre liv”
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Dehydration – Et voksende problem
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Dehydration – Et voksende problem



Kommunale udgifter knyttet til dehydrering hos ældre borgere, som 
kommunerne er i kontakt med
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Kommunale udgifter forbundet med dehydrering (landsplan) DKK / Mill.
Forebyggelige indlæggelser baseret på dehydrering 37,4

Forebyggelige indlæggelser baseret på typiske konsekvenser af dehydrering 17,9

Plejeomkostninger forbundet med dehydrering 424,0

Samlede årlige kommunale udgifter relateret til dehydrering 479,4

Baggrund for kommunenes businesscase

Source: Udbudsmateriale fra  Markedsmodningsfonden 2016, baseret på tal fra 3 kommuner i  2014
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Tilblivelsen...

Aquatime 2022

Developer

Citizen

Care giver

Aquatime er resultatet af et EU-udbud via Markedsmodningsfonden, som vi vandt i foråret 2018. 

Udviklingen er gennemført som Danmarks første innovationspartnerskabsprojekt i et meget tæt samarbejde med Albertslund kommune, og 
produktet har været brugertestet undervejs af både en ældre-borgergruppe, hjemmeplejepersonale og beslutningstagere i det offentlige system.
Aquatime løsningen blev implementeret første gang på et plejehjem i maj 2021.

Interviews, indsigt og 
behovsvurdering...

Hverdagen og det 
optimerede værktøj...

Test og tilpasning af 
interfaces...
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Aquatime - Idéen

AQUATIME …

• Undersøger for potential dehydrering (Udredningsfasen)

• Stimulerer de ældre til at drikke (Vaneændringsfasen)

• Vedligeholder de gode drikkevaner (Vedligeholdelsesfasen)

AQUATIME er en velfærdsteknologi løsning til forebyggelse af 

dehydrering bland ældre.

AQUATIME er et intelligent drikkeglas som løbende monitorerer 

væskeindtag, viser drikke status på glasset og sender data til 

pleje- og sundhedspersonalet.
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Aquatime - Det Intelligente Drikkeglas

Aquatime 2022

Selvstændig platform samt 
integration i offentlig IT - CURA ®  

m.fl.

Problemløsning: Reducerer dehydrering signifikant og ældre borgere undgår hospitalsindlæggelser

Karakteristika
• Intelligent drikkeglas der monitorer den 

ældres væskeindtag og drikke mønstre
• Indbygget nudging (lyd og lys)
• Ingen knapper - alle indstillinger af 

glasset foregår online (transmitteres)
• Intelligente algoritmer der med 

censorer bla. frasorterer når der hældes 
ud i vasken

• Komplet standalone system - IoT-device
og opkobling i Skyen

• Integration til offentlige It-systemer og 
platforme anvendt i sundhedsvæsenet

• Digitaliserer og effektiviserer manuelle 
processer i plejesektoren.

• Meget brugervenligt og kræver minimal 
instruktion ift. implementering.
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Integrationer – CURA eksempel
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Businescase – Væskeskema eksempel
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Hvad siger kunderne?
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Aquatime – Oversigt og opsummering

Måler væskeindtag“24/7”
Genkender en drikkebevægelse versus in 
hælde-ud bevægelse, og registrerer kun 
væskeindtag

Stimulerer de ældre til at drikke
Individuel opsætning af nudging function.

Sender data hver time
Aquatime dashboard skaber nyttige overblik 
over status og drikemønstre.

Ugentlig opladning
Oplader m. magnet kabel. Opladning tager 
2-3 timer.

Remote opdatering
Ny software kan overføres til  Aquatime 
devices over hele verden

Vægt 140 g

En Aquatime løsning består af:
• Drikkeglas (2 stk.)
• Intelligent Puck

Intelligent Puck
• Display m. identifikation og status
• Indbygget højtaler & LEDS’s (til nudging)
• Opvaskemaskine alarm
• Indbygget SIM kort (Ikke behov for WIFI eller 

Bluetooth)

Drikkeglas:
• Tritan plast
• Indeholder 300 ml. 
• Opvaskemaskine op til 900C
• Aftagelig varmebeskyttelses sleeve
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Spørgsmål?
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