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PRESSEMEDDELELSE

NEMLIA får endnu en holistisk partner  
at yde den bedst mulige støtte til ældreplejen i Danmark  

Heidelberg, 10.05.2022. 
Med den danske IoT-virksomhed Sense Solutions, der er en del af Cibicom-koncernen, har den nordiske virk-
somhed NEMLIA fået endnu en stærk partner. NEMLIA‘s løsning er baseret på IoT-teknologi og intelligent brug af 
data om ældre menneskers adfærd. Den forbinder forskellige handlinger og giver besked eller advarer medar-
bejderne, når der er ændringer, der kræver opmærksomhed.  Den fleksible SaaS-løsning kan nemt tilpasses 
plejehjemmenes meget individuelle behov.  Sense Solutions vil fremover være ansvarlig for installation, vedlige-
holdelse og kundesupport af NEMLIA-systemet i Danmark. 

Plejesektoren er under massivt pres, ikke kun i Danmark. Der er i øjeblikket flere tusinde ledige stillinger i ældre-

plejen, og situationen vil blive værre i de næste 20-30 år. Antallet af personer over 80 år vil stige med op til 59 % 

i 2060, hvilket betyder, at der vil blive brug for endnu flere ansatte i ældreplejen. På Færøerne anvendes NEMLIA‘s 

løsninger allerede i mere end 40 % af plejehjemmene, og erfaringerne viser ikke kun, at personalet har frigjort op 

til 20 % mere kapacitet efter indførelsen af systemet, men også at det har givet plejerne et meget bedre arbejds-

milø. Den digitale støtte, som NEMLIA‘s løsninger giver, hjælper med til at gøre erhvervet mere attraktivt for yngre 

mennesker.  

For plejehjemspersonalet er NEMLIA-løsningen meget enkel. Det eneste, de behøver, er en mobiltelefon. Her får de 

en push-besked, når der er brug for deres opmærksomhed. I baggrunden er der et system af forbundne sensorer, 

gateways og software, som forbinder og forener alting.  Sense Solutions vil i fremtiden overtage processen med 

at installere, drive og vedligeholde denne dataløsning for NEMLIA i Danmark. Virksomheden vil også være ansvarlig 

for kundesupport for NEMLIA i Danmark. 

Alt fra en enkelt kilde - en helhedsorienteret løsning, et stærkt team til Danmark 

Ikke kun NEMLIA er begejstret for samarbejdet, Sense Solutions ser også frem til det fremtidige samarbejde. I et 

interview udtalte Michael Meister, administrerende direktør for Sense Solutions, følgende: 

-Ældre- og sundhedssektoren generelt er et af de områder, hvor digitalisering giver virkelig god værdi. Vi er derfor 

meget glade for, at vi sammen med Nemlia kan skabe nogle løsninger til denne sektor, som både bidrager til 

borgernes trivsel og ligeledes hjælper med nogle af de strukturelle udfordringer, der er med til at få tilstrækkeligt 

med ’varme hænder’. Vores speciale er at berige data og levere services med høj værdiskabelse og sikkerhed, og 

vi udvælger vores fokusområder nøje.  
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Nemlia’s administrerende direktør Peer Bentzen ser også den store fordel ved digitalisering i plejesektoren: 

„ Man kan sige, at vores løsning gør det samme for plejepersonalet, som elmotoren gør for cykelbudene – vi gør 

det muligt at komme længere og hurtigere med færre anstrengelser. Hele ideen er at genskabe glæden hos 

plejepersonalet ved at frigive mere tid til omsorg og pleje. Det kan være med til at løse kapacitetsproblemerne og 

samtidig skabe nogle bedre forhold for de ældre og plejepersonalet.“ 
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Om Nemlia GmbH
Nemlia blev grundlagt på Færøerne og har siden 2021 været aktiv på det tyske marked, foruden Danmark og Eng-

land. Inden for sundhedssektoren har Nemlia specialiseret sig i teknologiske løsninger til personale i plejesektoren 

og i hjemmeplejen. Nemlia har altid som maksime at skabe så meget aflastning som muligt for personalet med 

så lidt brug af teknologi som muligt, så der på længere sigt bliver mere tid til reel pleje af plejeren. For Nemlia er 

mennesket altid i centrum for deres produktudvikling. Smarte løsninger udviklet af plejere til plejere. 

About Sense Solutions
Sense Solutions er en dataforsyningsvirksomhed, der udvikler totalløsninger inden for indsamling, behandling og 

præsentation af data. Virksomheden hjælper kunderne gennem hele forløbet fra behovsafdækning til produktion, 

installation, drift og vedligehold af en dataløsning. De indsamlede data indgår i datadrevne løsninger, der effekti-

viserer arbejdsgange, reducerer CO2, forbedrer sundhed, optimerer ressourcer eller giver virksomheder dybere 

indsigt, som dermed kan forandre og forbedre deres processer. Sense Solutions er et joint venture mellem to 

specialer inden for IoT-løsninger: Sensorteknologi (Micro Technic) og netværk (Cibicom). 
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