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Projektfakta  

 

Navn på projektet  

PerCiLight – Personalized and Circadian active dynamic Lighting for demented elderly 

 

Projektperiode: 

maj 2022-oktober 2024 – 30 måneder totalt 

 

Partnere: 

Chromaviso  SME – Small-medium 
sized enterprise 

Denmark www.chromaviso.com  

Bauneparken Nursing 
Home 

End-user test site Denmark https://www.hillerod.dk/service-
og-selvbetjening/bolig/boliger-og-
botilbud/plejehjem/plejehjemmet-
bauneparken/  

Schmelling* 

 

SME – Small-medium 
sized enterprise 

Denmark www.schmelling.com 

lightsphere 

 

SME – Small-medium 
sized enterprise 

Schwitzerland  www.lightsphere.ch 

 

Grinn 
SME – Small-medium 
sized enterprise 

Poland https://grinn-global.com/  

Antologic 
SME – Small-medium 
sized enterprise 

Poland https://antologic.com/  

 

Målsætning med projektet 

 

 

 

PerCiLight er et internationalt projekt der tager døgnrytmelys til det næste niveau. Med 
udgangspunkt i den eksisterende, evidensbaserede Chroma Zenit døgnrytmeløsning fra 
Chromaviso, vil vi udvikle et mere personligt og fleksibelt døgnrytmelys. 
PerCiLight kommer til at være en digital og integrerbar løsning med det formål at forbedre 
sundhed, søvn og velvære hos den individuelle plejehjemsbeboer med demens og 
vedkommendes plejere. PerCiLight kommer til at sikre en hjemlig atmosfære og et 
brugervenligt interface. Bauneparken plejehjem i Hillerød Kommune vil implementere 
løsningen i 16 lejligheder og teste funktionaliteten og effekterne på både beboere og 
personale.  
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Projektoverblik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventede resultater og indvirkning 

PerCiLight vil forbedre livskvaliteten og have positiv indvirkning for brugerne: 
 

• Ældre med demens: Sikre en stabil døgnrytme, forbedre søvn og mentalt helbred, 
reducere udmattelse, natteaktivitet og ulykker.   

• Plejere: Understøtte natteplejeres helbred og arbejdsforhold med blåt-frit natlys, 
forbedre velvære, reducere stress og forbedre arbejdsmiljøet.   

• Plejehjemsorganisationen: Vil tilbyde bedre, personlig pleje og forbedre 
hjemlighedsfornemmelsen. Forbedret operationel effektivitet og kvalitet samt højere 
medarbejdertilfredshed.    

 

Totale projektbudget: 

9 millioner DKK (1,2 millioner EUR) 
AAL bidrager med 5,75 millioner DKK (0,77 millioner EUR) – resten er selvfinansieret. 

 

Kontaktperson (e-mail, telefon, adresse): 

Hans Martin Kirkegaard, hmk@chromaviso.com, +45 4010 2770 
Finlandsgade 25A, 8200 Aarhus N., Denmark 

 

PerCiLight er et sammenhængende projekt der omhandler analyse, udvikling og test. 
Projektet inkluderer følgende milepæle: 
 

• Co-creation, analyse og design  

• Udvikling af PerCiLight’s belysningssystem 

• Implementering af det digitale brugerinterface 

• Test, demonstration og evaluering på Bauneparken plejehjem 
 
Det er et samarbejdsprojekt bestående af stærke partnere med både teststed og 
komplementerende kompetencer – stor erfaring med døgnrytmelys til ældreplejen, 
ekspertise i lysdesign, armaturdesign, brugerinterface, software og hardware.  
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