
Center for Frihedsteknologi(CFT) har i perioden december 2014 – marts 2015 gennemført et 

præprojekt om videobaseret kig-ind i samarbejde med plejecenteret Ceres Huset. Projektet blev 

afprøvet på fire borgere. Projektet indikerer og viser tendenser til, at Nattero både har været et 

godt arbejdsredskab og har bidraget til øget tryghed. 

 

Dette ses ved: 

o Nattero førte til flere tilsyn end før projektet. Kig-ind kan gennemføres på 3-5 sek.  

o Nattero bidrog til en øget fleksibel arbejdsgang. En nattevagt udtaler: ”Det der med 

at man ikke lige skulle ind på de stuer, da kunne vi gå ind og se efter runden. Vi har 

dermed kunne tilrettelægge det når det har passet bedst ind for os”   

 

Ifølge nattevagterne kan Nattero minimum bidrage til en fire - delt gevinst:  

 Nattero kan give en mere uforstyrret søvn til borgerne, der ikke at bliver forstyrret af 

tilsynene 

 

 Et kig-ind kan det have en forebyggende karakter ved at der oftere bliver foretaget et kig-

ind, noget der giver nattevagten ro til at koncentrere sig om andre opgaver 

 

 Ved Nattero kan der opnås en mere fleksibel arbejdsgang idet kig-ind kan gennemføres når 

og hvor som helst udenfor de planklagte tilsyn.  

 

 Transporttiden, dvs. gå tiden fra en borger til en anden, kan reduceres. Et traditionelt tilsyn 

varer normalt både transporttid samt den faktiske anvendte tid hos borgeren. Et kig-ind kan 

gennemføres på 3-5 sekunder. Den frigivne tid kan anvendes til mere plejetrængende 

borgere. 

 

Nattero har desuden været et ”spydspids” projekt i opbygning af viden og erfaringer om hvordan 

lignende projekter kan tilrettelægges og hvordan der fremadrettet skal leves op til etiske, juridiske 

og IT- sikkerhedsmæssig krav.  

 

Projekt nattero er med i ”turbo på Velfærdsteknologi i plejeboligerne i Aarhus kommune”, som er 

sat i værk maj 2015.  

 

Ved spørgsmål kontakt 

Projektleder Birgitte Halle bhal@aarhus.dk mobil. 5157 6030 
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