
 

 

 

JoyVest Interaktiv Musikvest 

Joyvest Musikvest er et nyt, unikt interaktivt stykke velfærdsteknologi, 

designet til at skabe aktivitet og glæde og forbedre livskvaliteten for personer 

ramt af forskellige former for kognitive funktionsnedsættelser, eksempelvis 

personer ramt af demens m.v. 

Via en brugers yndlingsmusik kan 

JoyVest at genkalde stemninger, minder 

og give brugeren lyst til at danse. 

De to små klemmer med sensorer tages 

ud af musikenheden forrest på vesten og 

placeres et sted på f.eks. brugerens arme 

eller ethvert andet sted på kroppen, 

hvor den kan registrere bevægelser. 

 

Når brugeren f.eks. svinger med armene, spiller musikken. Stopper 

bevægelserne, standser musikken også, så det gælder om at holde 

bevægelserne i gang! 

Joyvest kan afhjælpe social isolation, ensomhed, manglende aktivitet og 

manglende mulighed for få kontakt, som f.eks. ofte kendetegner de sene 

stadier af demens, hvor sprogbeherskelsen kan svigte. Kropssprog og dansen 

kan til en vis grad råde bod på dette, når det foregår flere sammen. 

 



 

 

 

 

FAKTA: 

• Giver et 'musikalsk knus' vha. tyngden over skuldrene 

• Joyvest kan facilitere til samvær med en person, der f.eks. er ramt af 

demens, hjerneskade, ASF eller lignende og som har svært ved at 

socialisere og eventuelt svært ved at udtrykke sig selv ved hjælp af 

sprog og bevægelser 

• Joyvest er lige meningsfuld for personer, som har et sprog, og dem, 

som måske har mistet det. 

• Kan vaskes ved 60 ° Celsius 

• Kan aftørres og afsprittes efter behov 

• Batteri: Op til 15 times spilletid eller mindst 3 mdr. i standby 

• Joyvest kan tilsluttes hovedtelefoner via 3,5 mm udgang (jackstik) 

• Musikken kan evt. udskiftes ved at forbinde Joyvest med den 

medfølgende USB-ledning til computeren 

• Vægt ca. 1,2 kg  

• Svensk opfindelse og design.  

Se mere på www.gmcare.dk 

Ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

 


