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På UCL i Odense har underviserne for nylig 
været på kursus i Do My Day – et velfærdstek-
nologisk værktøj, der hjælper personer med 
demens, hjerneskade, udviklingshæmning og 
anden kognitiv funktionsnedsættelse med at 
få struktur på deres hverdag. En lang række 
kommuner har allerede taget Do My Day i 
brug, og det er dermed et værktøj, som flere 

af de studerende ofte vil støde på i deres kom-
mende job. 

Selvstændighed hos brugerne
Do My Day er udviklet af virksomheden Tele 
Call Aps i samarbejde med UCL, fagpersonale 
og borgere. Henrik Bryld, der er direktør for-
tæller, hvordan den virker. 

- Man kan indstille den efter personlige be-
hov. For eksempel til at huske medicin, sætte 
en vask over, spise frokost, sluk ovnen og alle 

de ting, som vi andre tager for givet, fortæller 
han. 

Do My Day varetager dermed en arbejdsop-
gave, som ofte kan være en stor bekymring for 
personale og for de pårørende. Samtidig ska-
ber den selvstændighed hos brugerne af den. 

- Den kan også bruges af personer, der ikke 
kan læse eller skrive, fordi den er programme-
ret til at læse beskeder højt og til at sende stan-
dard-beskeder afsted, fortæller Henrik Bryld. 

Det er et værktøj, der har en lang række 

praktiske funktioner, der også hjælper med at 
holde kontakten til netværk, venner og familie 
og som er muligt at skræddersy til den enkelte 
borger. 

På UCL i Odense er Do My Day allerede ta-
get i brug i undervisningen. Ved at skabe kend-
skab til værktøjet bliver de studerende ambas-
sadører for Do My Day og kan være med til 
at nå ud til en stor gruppe af borgere, og på 
den måde hjælpe med at øge livskvaliteten hos 
mange flere. 

UCL underviser i ny teknologi

 Det velfærdsteknologiske værktøj Do My Day kan blandt andet  bruges af personer, der ikke kan læse eller skrive, fordi den er programmeret  
til at læse beskeder højt og til at sende standardbeskeder afsted, fortæller Henrik Bryld, direktør for virksomheden Tele Call Aps. Foto: Birgitte Carol Heiberg
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Det Etiske Råd ser positivt på udviklingen og 
anvendelsen af sociale robotter som supple-
ment til den øvrige pleje og terapi. Det gælder 
også velfærdsteknologi, der kan overtage dele 
af den kropslige pleje, som for mange men-
nesker er overskridende for deres intimitets-

grænser. Teknologien kan samtidig lette det 
fysisk hårde arbejde, som plejepersonalet ud-
fører.

Rådet ser en vis risiko for, at teknologi kan 
ende som en erstatning for varme hænder i si-
tuationer, hvor økonomien er presset. I udta-
lelsen understreger det derfor, at teknologien 
aldrig må erstatte den menneskelig kontakt, 
samvær og omsorg. I stedet skal teknologien 

anvendes med henblik på at frigøre de men-
neskelige ressourcer til omsorg som ømhed, 
berøring, samvær og samtale, som i denne 
sammenhæng opstår af nødvendighed eller 
afhængighed, når der er behov for hjælp og 
støtte til kropslig pleje, at bevæge sig rundt og 
i andre hverdagssituationer.

Rådet opfordrer til, at der forskes i brugen 
af velfærdsteknologi, så man bliver klogere på, 

hvordan menneske og maskine kan spille sam-
men.

Dog mener Rådet, at det i vid udstrækning 
bør være op til den enkelte plejekrævende 
borger at afgøre, om han ønsker den ene eller 
den anden form for pleje.

Find hele udtalelsen på www.detiskeråd.dk 
eller besøg hjemmesiden www.homoartefakt.
dk, der behandler emnet dybdegående.

En holdning til robotter

På UCL arbejder de studerende både med robotter og velfærdsteknologi. Men som noget helt nyt har skolen netop taget værktøjet Do My Day i brug. En smartphone, som kan 
hjælpe mennesker med demens og hjerneskadede med at få struktur på hverdagen. Det er desuden et værktøj, der allerede bruges i en lang række kommuner landet over.


