
VelfærdsTeknologi

Automatiske gardinstænger 
til fremtidens ældre-/ 

plejeboliger og sygehuse



Flere ældre til færre hænder
• Hvordan kan vi blive mere selvhjulpne og 

klare os selv i længere tid i eget hjem?

• Hvordan kan vi opnå øget selvværd, når vi 
bliver syge, ældre eller handicappede?

• Kan velfærdsteknologi bidrage?



Hvad er en automatisk gardinstang?
• En automatisk gardinstang er en 

gardinstang, som selv trækker gardinet fra 
om morgenen, når det bliver lyst – og for 
igen om aftenen, når det bliver mørkt.



Hvad er en automatisk gardinstang?
• Den automatiske gardinstang kan også 

indstilles til faste tider hver dag – f.eks. 
kl. 8:00 om morgenen og 22:00 om aftenen.

• Gardinstangen er til almindelige tekstil- 
gardiner, så eksisterende gardiner kan også 
bruges.



Hvad er en automatisk gardinstang?
• Man kan trække gardinet for og fra med 

fjernbetjening eller en kontakt på væg eller 
sengebord.

• F.eks. når: 
- Solen skinner ind på tv-skærmen 
- Man vil have en lille lur midt på dagen



Hvem har gavn af en 
automatisk gardinstang?

• Bevægelseshæmmede
• Folk med svær gigt, sklerose m.m.
• Folk i rullestol
• Sengeliggende 

Solen skinner ind på tv-skærmen, eller man ønsker en lille 
lur midt på dagen - i stedet for at skulle bede personalet om 
hjælp, kan man selv trække gardinet for.



Hvem har gavn af en 
automatisk gardinstang?

• Senil/demente, som ikke selv får trukket 
gardinet fra om morgenen. 

Positiv indvirkning på humør og trivsel ved, at der 
kommer lys ind i rummet, fremfor at skulle vente på, 
at hjemmehjælperen kommer forbi.



Det handler jo ikke om dovenskab
• Kan man måle effekten af brugen af en 

automatisk gardinstang som 
velfærdsteknologisk hjælpemiddel?

• En svær parameter at måle – det er en 
række bløde værdier, som er svære at måle 
i tal.



Det handler jo ikke om dovenskab
• Kan man gange antal skridt op, som 

personalet sparer?

• Vil der ske en reduktion i faldeulykker, 
ved at man ikke skal rejse sig og forbi 
møbler og inventar, der måske skaber 
forhindringer hen til gardinet?



Det handler jo ikke om dovenskab
• Føler man sig mere selvhjulpen ved selv at 

kunne trække gardinet for og fra, når man 
vil se tv eller have sig en lur?

• Bliver man lidt mindre deprimeret, hvis 
lyset lukkes ind på de rigtige tidspunkter 
om morgenen?



Det handler jo ikke om dovenskab
• Det handler jo ikke om dovenskab, men en 

lille hjælpende hånd i hverdagen, som 
øger trivslen og gør os mere selvhjulpne.

• Og – når nu muligheden findes, hvorfor så 
ikke gøre brug af den?



Er det ikke frygtelig dyrt?
• ODSIFs automatiske gardinstang er meget 

favorable sammenlignet med andre 
elektriske systemer på markedet.

• Den kan sættes op både i eksisterende 
boliger som nybyggeri – uden dyre 
elektriske installationer.



Er det ikke frygtelig dyrt?
• Et plejecenter kan f.eks. købe manuelle 

stænger i samme design og starte med et 
mindre antal automatiske til de beboere, 
der har størst gavn af dem.

• Senere kan de manuelle skiftes ud med 
automatiske efterhånden som behovet 
vokser.



Om ODSIF
• ODSIF har været på markedet siden 2005 

med sine automatiske gardinstænger.

• ODSIF er et dansk firma, som selv har 
udviklet og fremstiller gardinstængerne 
her i Danmark.

Fra ODSIFs showroom



Om ODSIF
• ODSIF er grundlagt af civilingeniør Ingibergur 

Helgason med mangeårig erfaring fra store 
kendte firmaer som nokia, ericsson og ibm.

• Gitte Bruhn Carstens, som har mange års 
erfaring fra eget oversættelsesfirma, specialiseret 
i tekniske oversættelser – og er autodidakt 
billedkunstner i fritiden.



Om ODSIF
• Hvorfor hedder vi ODSIF? 

Det er sammensat af de nordiske navne 
Odin og Sif.

WWW.ODSIF.DK
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