
Bilag 2 – Kravsspecifikationer  

Hjælpemidler til lysbehandling 

A. Rødt natlys 

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Rødt natlys 

A1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

A2 Rødt eller ravgult lys med en farvetemperatur omkring 2500 Kelvin og en lysstyrke på 
under 150 lux samt en Circadian Stimulus faktor på under 0,1. Dokumentation herfor skal 
vises ved Aarhus Kommunes (AAK) forlangende.  

A3 Opsætning og installation 
Lyset skal kunne tilsluttes en 2-benet stikkontakt eller have et USB-stik samt kunne lyse 
med de ønskede indstillinger. Lyset skal kunne flyttes mellem rum og lejligheder af en 
person. 

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

A4 Opsætning og installation 
Det vægter positivt, at lyset kan monteres af en person uden 
forudgående kendskab til produktet. Det kan være via en 
skriftlig dansksproget quickguide i papirform eller elektronisk. 

Kvalitet 20% 

A5 Betjening 
Det vægter positivt, at betjeningen er naturlig og intuitiv med 
et minimum af arbejdsgange og tryk, så borger selv kan 
betjene lyset.  

Kvalitet 20% 

A6 Automatisk styring 
Det vægter positivt, at lyset kan styres automatisk f.eks. via 
en timer funktion. 

Kvalitet 20% 

A7 Design 
Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden designmæssigt 
signalerer hjemlighed og passer ind til generationen af 
borgere i plejeboliger i AAK. 

Kvalitet 15% 

A8 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden kan rengøres i 
henhold til Statens Serum Instituts Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i 
sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
desinfektion.pdf?la=da 

Kvalitet 10% 

A9 Ravgult arbejdslys  
Det vægter positivt, hvis lyset kan øges i lysstyrke til et mere 
ravgult lys således personale fra denne ene lyskilde har nok 
lys til at foretage f.eks. et bleskift om natten. 
Farvetemperaturen bør være omkring 2700 Kelvin og 
lysstyrken skal være under 150 lux samt en Circadian 
Stimulus faktor på under 0,1. 

Kvalitet 10% 

A10 Data 
Det vægter positivt, hvis perioden, hvor lyset har været tændt, 
kan registreres og præsenteres. 

Kvalitet 5% 
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Hjælpemidler til lysbehandling 

B. Lysguidning 

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Lysguidning 

B1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

B2 Rødt eller ravgult lys med en farvetemperatur omkring 2500 Kelvin og en lysstyrke på 
under 150 lux samt en Circadian Stimulus faktor på under 0,1. Dokumentation herfor skal 
vises ved Aarhus Kommunes forlangende. 

B3 Opsætning og installation 
Lyset skal kunne tilsluttes en 2-benet stikkontakt og kunne tåle installation og brug på et 
badeværelse. Én person skal kunne montere lyset under en seng og på badeværelse 
samt kunne flytte lyset mellem rum og lejligheder. 

B4 Automatisk styring med bevægelsessensor 
Lyset skal kunne styres automatisk og kunne tændes med en bevægelsessensor.  

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

B5 Indstilling og programmering 
Det vægter positivt, hvis lyset er intuitivt og nemt kan 
programmeres af personalet uden behov for uddannelse heri 
f.eks. via en quickguide. 

Kvalitet 20% 

B6 Betjening 
Det vægter positivt, at betjeningen er naturlig og intuitiv med 
et minimum af arbejdsgange og tryk for personale og 
pårørende.  

Kvalitet 20% 

B7 Design 
Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden designmæssigt 
signalerer hjemlighed og passer ind til generationen af 
borgere i plejeboliger i AAK. 

Kvalitet 20% 

B8 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden kan rengøres i 
henhold til Statens Serum Instituts Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i 
sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
desinfektion.pdf?la=da 

Kvalitet 15% 

B9 Ravgult arbejdslys 
Det vægter positivt, hvis lyset kan øges i lysstyrke til et mere 
ravgult lys således personale fra denne ene lyskilde har nok 
lys til at foretage f.eks. et bleskift om natten. 
Farvetemperaturen bør være omkring 2700 Kelvin og 
lysstyrken skal være under 150 lux samt en Circadian 
Stimulus faktor på under 0,1. 

Kvalitet 15% 

B10 Data 
Det vægter positivt, hvis perioden, hvor lyset har været tændt, 
kan registreres og præsenteres. 

Kvalitet 10% 
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Sansestimulerende dyner og tæpper 

C. Dyne 

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Dyne 

C1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

C2 Mål og vægt 
Dynen skal måle min. 130 cm. og max. 150 cm. i bredden og min. 200 cm. og max. 220 
cm. i længden. Dynen må maksimalt veje 6 kg.  

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

C3 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis dynen kan vaskes og tørres i 
maskiner med min. kapacitet på 7 kg. i henhold til Statens 
Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer 
(NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i 
sundhedssektoren, findes på: 
https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
tekstiler.pdf?la=da 
Det vægter positivt, hvis dynen er syet i inkontinensmateriale 
eller kan påsættes et inkontinensbetræk. 

Kvalitet 35% 

C4 Stimulering 
Det vægter positivt, at dynen kan afgrænse og omslutte 
kroppen og derigennem give ro og tryghed samt, at dynen kan 
stimulere berørings- og muskel/led-sansen.  

Kvalitet 30% 

C5 Deling af dyne 
Det vægtes positivt, hvis dynen kan deles i to eller flere dele. 

Kvalitet 20% 

C6 Påsætning af dynebetræk 
Det vægtes positivt, at dynen kan løftes og håndteres af 
loftlifte, så medarbejderne undgår tunge løft af dynerne ved 
påsætning af betræk jf. AT-vejledning løft, træk og skub 
(https://amid.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/). 

Kvalitet 15% 

 

  



Sansestimulerende beklædning 

D. Vest 

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Vest 

D1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

D2 Tilpasning 
Vesten skal kunne afgrænse og omslutte kroppen ved en lukkemekanisme med mulighed 
for justeringer.  

D3 Størrelse og vægt  
Vesten skal kunne tilbydes i forskellige størrelser og vægt. Der skal kunne tilbydes 
størrelse fra XXS til XXL.  

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

D4 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis vesten kan vaskes og tørres i 
maskiner med min. kapacitet på 7 kg. i henhold til Statens 
Serum Instituts National Infektionshygiejniske Retningslinjer 
(NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i 
sundhedssektoren, findes på: 
https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
tekstiler.pdf?la=da 

Kvalitet 30% 

D5 Vægt 
Det vægter positivt, hvis vesten vægtmæssigt ligger mellem 
0,75 kg. og 4 kg. i forhold til størrelse på vesten.  

Kvalitet 30% 

D6 Stimulering 
Det vægter positivt, hvis vesten kan stimulere berørings- og 
muskel/led-sansen og derigennem give ro og tryghed. 

Kvalitet 25% 

D7 Iklædning 
Det vægter positivt, at borgeren selv kan tage vesten på eller 
ved hjælp fra én medarbejder. 

Kvalitet 15% 

 

  



Hjælpemidler til kognitiv behandling (inkl. Dukke-terapi)  

E. Sovende dyr  

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Sovende dyr 

E1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

E2 Naturlig 
Dyrene skal virke naturlige og ligne gængse danske kæledyr som f.eks. hunde og katte. 

E3 Vejrtrækning.  
Dyrene skal simulere vejrtrækning med rytmisk bevægelse.  

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

E4 Lyd 
Det vægter positivt, hvis dyrene ved simpel aktivering af 
tænd/sluk kan generere og simulere en naturlig lyd, så det 
lyder som om de f.eks. spinder eller trækker vejret. 

Kvalitet 30% 

E5 Tænd/sluk  
Det vægter positivt, hvis dyrene ved simpel aktivering af 
tænd/sluk kan simulere vejrtrækningen. 

Kvalitet 30% 

E6 Blød overflade 
Det vægter positivt, hvis dyrene har en blød overflade så 
borgerne kan nusse og kæle med dyrene. Dyrene skal være 
udformet, så de kan ligge i skødet på borgerne og udformet 
så de kan krammes. 

Kvalitet 20% 

E7 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis dyrene kan rengøres og desinficeres 
henhold til Statens Serum Instituts Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af 
tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: 
https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
tekstiler.pdf?la=da 

Kvalitet 20% 

 

  



Hvilestole og lænestole  

F. Gyngestol 

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Gyngestol 

F1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

F2 Gyngende bevægelse 
Gyngestolen skal kunne generere en gyngende bevægelse i længderetningen. 

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

F3 Sikkerhed ved rejse/sætte sig 
Det vægter positivt, at gyngestolen har en sikkerhedsfunktion, 
som f.eks. automatisk lås af gyngebevægelsen, når borgerne 
rejser eller sætter sig i stolen. 

Kvalitet 25% 

F4 Design 
Det vægter positivt, hvis gyngestolen har et enkelt og klassisk 
design, der signalerer hjemlighed og passer ind til 
generationen af borgere i plejeboliger i AAK. Der skal være 
mulighed for forskellige farver. 

Kvalitet 20% 

F5 Komfort og højde  
Det vægter positivt, hvis gyngestolen er komfortabel at sidde i. 
Det vægter positivt, hvis stolen skal have en min. sædehøjde 
på 30 cm. og max. højde på 45 cm., så borgerne har let ved 
at rejse og sætte sig fra stolen. 

Kvalitet 20% 

F6 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis gyngestolen kan rengøres og 
desinficeres henhold til Statens Serum Instituts Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af 
tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: 
https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
tekstiler.pdf?la=da 

Kvalitet 20% 

F7 Fodskammel 
Det vægter positivt, hvis gyngestolen kommer med en 
fodskammel som designmæssigt passer til stolen i udformning 
og design. Det vægter positivt, at fodskamlen er komfortabel 
at lægge fødder op på, har bløde kanter og minimum har 
højde på 30 cm.  

Kvalitet 15% 
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Hjælpemidler til træning af hukommelse  

G. Skulpturelle dyr 

Tilbudsgiver (virksomhedens navn): 

Udfyldt af (fornavn og efternavn): 

Dato: 

Nr. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Skulpturelle dyr 

G1 Det tilbudte produkt skal være CE-mærket. 

G2 Naturlig  
Dyrene skal virke naturlige og ligne gængse danske dyr i udformning, størrelse og design. 
Der skal minimum kunne tilbydes 10 forskellige dyr. 

G3 Anvendelse  
Dyrene skal kunne anvendes både indendørs og udendørs.  

 

Nr. Evalueringskrav Underkriterium Vægt 

G4 Opsætning 
Det vægter positivt, hvis dyrene kan sættes fast så de 
modstår dansk vind og vejr året rundt. Dyrene skal kunne 
monteres af en person ud fra en vejledning.  

Kvalitet 40% 

G5 Variation  
Det vægter positivt, hvis der kan tilbydes flere end 10 
forskellige dyr, der findes i den danske natur. 

Kvalitet 25% 

G6 Rengøring 
Det vægter positivt, hvis dyrene kan rengøres og desinficeres 
henhold til Statens Serum Instituts Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af 
tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: 
https://hygiejne.ssi.dk/-
/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-
tekstiler.pdf?la=da 

Kvalitet 20% 

G7 Lyd  
Det vægter positivt, hvis dyrene kan give en naturlig dyrelyd 
ved aktivering. Det skal være muligt at kunne tænde og slukke 
for lyden. 

Kvalitet 15% 
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