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PRESSEMEDDELELSE 
 

Vejen ud af plejekrisen  

NEMLIA og care IT viser, hvordan digitalisering hjælper plejere 
 
Heidelberg / Kempten, 9.9.2022 
Virksomheden NEMLIA, som er grundlagt på Færøerne, og care IT GmbH fra Kempten i Allgäu i Sydtyskland 
har indgået et spændende samarbejde, hvor know how fra begge virksomheder kommer i spil. Sammen går 
de All IN i transformationen af plejeforvaltningen med det ene formål at lette byrden hos plejepersonalet 
betydeligt og med tiden få plejefaget ud af den eksisterende krise, som det er havnet i. 
 
"Endu mere teknologi?! Jeg har næsten ikke tid til mine opgaverarbejde, som det er nu, og nu skal jeg ...". Det er 
især i plejecentrenes hverdag, at man får øje på en række processer og daglige opgaver, som kan forenkles 
betydeligt med digitale værktøjer. Problemet er imidlertid ofte mangel på vilje hos plejepersonalet til at tage 
imod den teknologiske udvikling og fremskridt - teknologi, som giver stor mulighed for at spare både tid og 
ressourcer, hvilket det overbelastede plejepersonale længes efter.  
 
Behovet for faglært og ufaglært plejepersonale er større end nogensinde før. Ifølge skøn mangler vi over 
20.000 plejere, og tendensen er kun stigende. Færre og færre vælger dette erhverv. Af præcis selvsamme 
årsag øges omfanget af digitale innovationer, som kan ændre den skæve udvikling. Målet er at øge kvaliteten 
af plejen og forenkle alle plejeaktiviteter og dokumentation på plejecentrene. Interessen og behovet for at tage 
den nye teknologi til sig er også stigende. Det skyldes først og fremmest et stigende pres på plejefaciliteterne 
for at anvende de nye teknologier effektivt og for at drive dem rentabelt. 
 
Det er også grunden til at virksomhederne NEMLIA og care IT fandt sammen. Missionen er den samme: Begge 
virksomheder skaber løsninger, som forenkler rutineopgaverne i den daglige pleje. Plejepersonalet skal have 
mere tid til den reelle pleje. Spørgsmål som "hvordan kan det gøres lettere, og hvordan kan arbejdsforholdene 
blive mere attraktive?" ligger til grund for arbejdet for plejeinstitutionerne.  
 
NEMLIA har udviklet en enkel teknologisk løsning baseret på mobiltelefoni. Pårørende og/eller plejepersonale 
får push-besked via deres tablet eller mobiltelefon, når der er brug for deres opmærksomhed. Løsningen er 
baseret på et intelligent teknologisk system af forbundne sensorer, gateways og software, som forbinder det 
hele og gør det nemt at bruge.   
 
På den anden side har care IT udviklet en unik tilgang til digitalisering og transformation af plejecentre og 
private klinikker, som ikke fokuserer på selve teknologien, men på dens gavnlige anvendelse for 
plejepersonalet og deres tilfredshed på arbejdspladsen. Målet er at gøre plejearbejdet lettere og skabe mere 
attraktive arbejdsforhold i den pågældende sektor. Formålet er at reducere det store antal af plejere, som 
vælger denne her branche fra.  
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Et omfattende udvalg af IT-as-a-Service-produkter, IT-services, coaching- og supportpakker samt 
kvalitetssikringsforanstaltninger afrunder serviceporteføljen hos NEMLIA og care IT og gør samarbejdet 
mellem disse to virksomheder til en værdifuld partner i den digitale transformation af plejesektoren. 
 
Peer Bentzen, administrerende direktør i Nemlia, siger om samarbejdet:  
"Pleje er vores hovedfokus, og for os handler det kun om én ting: Hvordan kan vi aflaste plejepersonalet i deres 
daglige rutiner i en sådan grad, at der igen bliver mere tid til reel pleje? care IT supplerer NEMLIA meget godt, 
fordi vi sammen kan se nærmere på de eksisterende processer og komme med praktiske forslag." 
 
Peter Uher, administrerende direktør for care IT, ser også den store fordel ved samarbejdet: 
"Med vores højteknologiske og rådgivningsmæssige kompetencer, som vi opnår med det her samarbejde, 
ønsker vi at øge plejepersonalets tilfredshed og gøre arbejdsmiljøet og faget attraktivt igen. Det skal så helst få 
medarbejderne til at blive, og nye kræfter til at komme ind." 
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Om Nemlia GmbH 
Nemlia blev grundlagt på Færøerne, og har foruden Danmark og England været aktiv på det tyske marked 
siden 2021. 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 megen aflastning for personalet, 
som overhovedet muligt, med så lidt brug af teknologi som muligt, så der på længere sigt bliver mere tid til 
reel pleje. For Nemlia placeres mennesket altid i centrum for produktudviklingen. Derudover udvikles de 
smarte løsninger af plejere til plejere. 
 
 
Om care IT GmbH 
care IT GmbH fra Kempten (Allgäu) i Sydtyskland blev grundlagt i 2022 og ledsager digitaliserings- og 
transformationsprocesser i plejecentre og private klinikker i Sydtyskland med et unikt full-service-tilbud af 
rådgivning, informationsteknologi og medarbejdersupport. Processen, der er udviklet sammen med innovative 
teknologipartnere og førende forskningsinstitutioner, tjener til at optimere arbejdsmiljøet og 
arbejdsforholdene samt øge medarbejdernes tilfredshed på plejecentrene.  
 
care IT GmbH er en del af PCK-koncernen, der blev grundlagt i 1990, og som i øjeblikket har mere end 50 
specialister og sit eget datacenter ved Bodensøen til at støtte mellemstore virksomheders, offentlige 
myndigheders, kommuners og institutioners IT i Bayern og Baden-Württemberg. 

 


