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INDLEDNING 
Projekt CareZone, adgangskontrol og Demenshegn, er kommet i stand via et 

samarbejde mellem Solgaven i Mariagerfjord kommune, MVC- Data ApS og 

Lab. X projektet ved University College Nordjylland. Solgaven fungerer som 

et Living Lab, hvilket betyder, at det udgør et levende laboratorium for 

udvikling og afprøvning af teknologi (Schultz, 2013). Projektet er baseret på 

et OPI-samarbejde, hvor det offentlige og private indgår i et tæt og gensidigt 

samarbejde med henblik på at udvikle nye offentlige løsninger (Erhvervs & 

Byggestyrelsen, 2010a). Nærværende OPI-samarbejde fokuserer på at 

udvikle og afprøve teknologien CareZone til adgangskontrol og Demenshegn.  

CareZone er en teknologisk løsning, som er udviklet af MVC- Data ApS. 

Teknologien består af armbånd med bluetooth brik, monterede sendere og 

modtagere i Solgaven. CareZone er en teknologi der indeholder muligheder 

for flere forskellige velfærdsløsninger. I dette projekt er det adgangskontrol 

og Demenshegn, der bliver afprøvet. Adgangskontrollen giver mulighed for, at 

styre adgangen gennem døre med automatiserede låsesystemer, således at 

dørene låses op, og åbnes hvis denne funktion også er automatiseret. 

Armbåndet kan kodes individuelt, så det tilpasses den enkelte brugers behov 

for at have adgang gennem dørene. Demenshegn er en teknologi, der sender 

en sms alarm, til en mobiltelefon, når en person, der bærer armbåndet, går 

udenfor hegnets rækkevide. Teknologierne anvender samme armbånd med 

bluetooth brik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet har haft til formål at undersøge om elektronisk kontrol af udvalgte 

døre, samt demenshegn kan spare arbejdstid, forbedre personalets 
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arbejdsmiljø og give medarbejdere oplevet kvalitet i arbejdet, samt lette 

beboernes færden i og omkring Solgaven.  

Rammer og baggrund for projektet er beskrevet i bilag 1.  

Dette resumé er skrevet på baggrund af de data, der er indsamlet i 

forbindelse med afprøvning af teknologierne på Solgaven i perioden april 

2014 til januar 2015. 

Hovedpunkterne i resuméet er en beskrivelse af de afprøvede teknologier. En 

beskrivelse af personalets og beboernes vanlige praksis i forhold til færden 

gennem dørene, herunder de udfordringer personalet oplever. Dernæst en 

beskrivelse af CareZones betydning i forhold til arbejdsmiljø og kvalitet. Først 

beskrives betydningen af adgangskontrollen dernæst Demenshegnet. 

 

Der afsluttes med personalets erfaringer med OPI-samarbejde med Lkan 

fungere. 

Solgaven har i hele perioden haft en hotline til MVC-Data ApS. 

 

DATAINDSAMLING 
Datamaterialet er indsamlet i to faser: Fase 1: Før-afprøvning af 

teknologierne og fase 2: Afprøvning. Der er anvendt forskellige metoder til 

dataindsamling for at komme tættere på personalets arbejdsdag og rutiner i 

relation til at passere dørene. I forhold til demenshegnet er der kun anvendt 

interviews. Dette skaber en dybere indsigt i personalets og beboernes 

oplevelser, behov og udfordringer i relation til færden på Solgaven med og 

uden teknologierne. Tilmed afdækker datamaterialet, hvordan personalet 

reelt håndterer teknologien i arbejdet (Erhvervs & Byggestyrelsen, 2010b). 

Desuden har MVC Data indhentet data med henblik på rækkeviden af 

demenshegnet. 

Dataindsamling før afprøvning af teknologierne 

Der blev foretaget observation af to beboeres færden. De 2 beboere blev 

udvalgt, idet de ofte vandrer en del omkring i deres dagligdag. 

Der blev foretaget observation/tidsregistrering af personalets anvendelse af to 

døre: slusedøren og rød dør. Observationen/ tidsregistreringen før og efter er 

foretaget på samme 2 ugedage og tidspunkter i relation til passage af de to 

døre, med henblik på at dokumentere den vanlige praksis på Solgaven. Dette 

for at sikre et sammenligningsgrundlag mellem før og efter-målingerne 

(Hammersly & Atkinsion, 1995; Wadel, 1991). Ved slusedøren er der 

observeret om morgenen, samt den eftermiddag, hvor der er kirkegang som 

aktivitet på Solgaven. Den røde dør er observeret en onsdag formiddag 
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mellem 10 og 12. Det er observeret hvor lang tid, det tager for personerne at 

komme igennem dørene, samt hvem der går gennem dørene: personale, 

beboere eller gæster. Dette er dokumenteret ved hjælp af feltnoter. 

Derudover er der foretaget interviews med 7 medarbejdere og en leder, dels 

med henblik på at forstå personalets arbejdsgange vedrørende passage af de 

to aktuelle døre, samt de udfordringer, de oplever i relation hertil. Desuden er 

de interviewet om deres oplevelser af uhensigtsmæssig færden af beboerne og 

deres tanker om Demenshegnet. (Kvale & Brinkmann, 2009, Dahlager L, 

Fredslund H. 2011). 

Dataindsamling sidst i afprøvningsfasen 

Personalet skulle have ført logbog over oplevelser og udfordringer, i 

forbindelse med afprøvning af teknologien. Dette er kun sket den første uge, 

derefter er der ikke foretaget notater. De notater, der var i logbogen, 

omhandlede, at batterierne i adgangsstyring CareZone brikken (armbåndet) 

havde en for kort levetid.  

Tidsforbruget i forhold til passage af dørene er registreret på samme måde, 

som før teknologien blev implementeret. Personen, der vasker tøj i demens 

afdelingen, og derfor går mange gange igennem den røde dør, noterede, hvor 

mange gange hun i en arbejdsuge var nede ved vaskemaskinen. 

De samme personer blev interviewet.   

ADGANGSKONTROL 
Slusedøren, som er hovedadgangsdøren, består at to indbyrdes afhængige 

døre, hvoraf den ene skal være lukket før den anden, kan åbnes. Dette tager 

tid. Kommer man udefra åbnes den yderste dør via en fotocelle, og den 

inderste betjenes ved tryk på en knap på væggen. Kommer man indefra 

betjenes begge døre ved tryk på knapper på væggen. Ved anvendelse af 

teknologien åbnes døren, når man nærmer sig, og man kan gå lige igennem 

begge døre. 
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Den røde dør, som er mellem Palmehaven og demensafdelingen, låses op fra 

Palmehaven ved at trykke på en knap på væggen, og fra demensafdelingen 

ved at trykke en angivet kode ind på tastatur placeret på væggen. Døren skal 

åbnes manuelt. Ved hjælp af teknologien låses døren op, men den skal stadig 

åbnes manuelt, da der ikke er nogen form for automatisering på denne dør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indgangsdøren til dagcenteret i demensafdelingen er to automatiserede døre. 

Døren ind mod demensafdelingen åbnes ved at trække i en snor, og døren ud 

til åbnes ved at trykke på to knapper samtidig, og så åbnes døren. Denne dør 

anvendes ikke af personalet, men af dagcenteret, og denne dør indgår derfor 

ikke i undersøgelsen/dataindsamlingen. Beboerne har mulighed for at gå ud 

denne vej. 

 

DEMENSHEGN 
Demenshegnets funktion er at sende besked til en vagt telefon, når beboere, 

der bærer Bluetooth brikken, kommer udenfor demenshegnets rækkevide. 

Personalet bliver på denne måde adviseret om, at en given beboer er udenfor 

demenshegnets geografiske rækkevide. Personalet gøres således opmærksom 

på beboerens færden, og kan agere i forhold til den enkelte beboer. MVC-Data  

vil gerne have testet denne teknologi med henblik på dens geografiske 

rækkevide. 

Teknologien tænkes at kunne give beboerne mere frihed til at færdes uden for 

Solgaven samtidig med, at personalet er trygt ved dette. Demenshegnet 

sættes op udenfor, og dækker bagsiden af Solgaven, samt ude foran 

slusedøren (se nedenstående billeder).   
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DØRENES SÆDVANLIGE FUNKTION 

Slusedøren 

Slusedøren, som er hovedindgangen til Solgaven, er en dobbelt skydedør. 

Funktionen er således, at kommer man udefra, åbner den yderste dør sig via 

en fotocelle, man skal så vente i slusen til denne er lukket, inden man ved 

tryk på døråbneren til den inderste dør, kan komme helt ind i Palmehaven. 

Dette giver lidt ventetid, og går der nogle forbi den yderste dør, åbnes denne 

igen, og man må vente til den igen er lukket.  

Nattevagten har en anden adgang, da døren er låst om natten. Natadgangen 

betjenes af en boks udenfor, der er koblet sammen med den interne 

vagttelefon. 

 

 

Røde dør 

Den røde dør er døren mellem Palmehaven, som er et almindeligt plejehjem, 

og Demensafdelingen.  

Fra Palmehaven og ind i demensafdelingen låses døren op ved et tryk på 

knappen på væggen, hvorefter den manuelt åbnes. Her er ingen automatik 

tilkoblet døråbningen. Fra demensafdelingen og ind i Palmehaven låses døren 

op ved, at man indtaster en kode på et tastatur på væggen. Koden står på 

tastaturet. 

Personen, der vasker tøjet i demensafdelingen, skal igennem denne dør med 

vasketøj, vaske kurve og rullevogne, da vaskeriet ligger i kælderen under 

Palmehaven. 
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FØR IMPLEMENTERINGEN AF 

CAREZONE 

Personalet 

Plejepersonalet oplever, at der går lang tid med at stå og vente i slusedøren, 

og når de går ud, anvender de ofte sidedørene i bygningen, da det er 

hurtigere. Plejepersonalet mener, at det kan være en fordel, at det tager 

længere tid for beboerne at komme ud, her tænkes på de beboere, hvis færden 

personalet har en særlig opmærksomhed på. Når det tager længere tid for 

beboerne at komme ud, er det lettere for personalet at registrere beboernes 

færden.  

 

- Heldigvis - ikke ret mange gange om dagen - skal vi ind og ud af døren her,  

fordi når vi først er kommet ind, så er vi jo her. Ja skal vi ud, så går vi ud 

af sidedørene mange gange 

 

- Det er også træls, når Falck de for eksempel kommer ind med en båre.  

Det er ikke så galt, hvis det er noget, de kan planlægge, men nu har jeg 

oplever to gange, hvor jeg har haft brug for at de er kommet med ba bu ba 

bu  

 

- det er hurtigere, men beboermæssigt så syntes jeg faktisk, det er et plus, at 

der går lidt tid inden den næste dør åbner fordi, så har vi i hvert fald lidt 

bedre tid til at opdage, at de går. 

 

I deres daglige arbejde går plejepersonalet imidlertid ikke så meget mellem 

afdelingerne og igennem slusedøren, det er mest køkkenpersonalet, der skal 

over med mad til beboerne i Skoven. Alle aktiviteter foregår i Palmehaven, så 

personalet fra Skoven anvender døren, når de følger beboerne over til 

aktiviteter. 

 

- jeg ved godt at det er de der 15 -17 sekunder, 

min kollega tog tid, det er jo ikke ret meget vel, 

men det er træls at stå der og vente 

 

- det betyder rent faktisk, vi har noget 

køkkenpersonale, der skal den vej igennem, og 

skal over i det andet hus, som står og har en 

masse forholdsmæssig uudnyttet ventetid og 

afbræk i den rytme, de har 
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Nattevagten har mange problemer med det nuværende dørsystem, og det at 

komme ind om natten. Hun beskriver, at hun har været lukket ude og bliver 

nødt til at kontakte beboere, for at komme ind. For at åbne døren om natten, 

anvendes en boks udenfor. Er der andet nattepersonale inde på Solgaven, 

kræver det et samarbejde mellem boksen, det nuværende dørsystem og 

telefonsystemet. Dette har ikke fungeret tilfredsstillende. 

- Der er lige kommet nye bokse op, men her hele vinteren, der har vi døjet 

med, at de ikke har duet, de der døre, så nogle nætter har der faktisk 

ikke været låst.  For hvis vi låste, så kunne vi ikke komme ind, så blev 

vi låst ude. 

 

- vi havde en vikar her for et par uger siden, der var låst ude i tre kvarter 

fordi den udekørende var ude, og hun var så alene herinde og kunne 

ikke få fat på eleven i den anden ende hvor der er telefon. Det er sådan 

noget, der er irriterende, hvis det nu falder på et nødkald ikke også. 

Den røde dør giver ikke de samme venteproblemer som slusedøren, her er det 

mest personen, der vasker, som har problemer med at komme igennem med 

vasketøjet mm. 

- Altså, jeg vasker alt beboernes tøj fra demens afsnittet, men der er også 

meget - jeg går op efter tøjet og, jeg afleverer det igen, og jeg har mange 

kurve der skal transporteres hver vej, og så skal jeg jo igennem den røde 

dør hernede, og det er mange gange i løbet af en dag. 

 

- skal jeg trykke på en knap til den ene side og en kode til den anden side 

og så skal jeg holde døren samtidig med at jeg trykker koden ud  

 

- jeg trykker på den der boks der står udenfor og så 

dur´ den ikke, og så står ham i Skoven inde ved en  

beboer, så han kan ikke se, at jeg står udenfor ved 

døren, og så kan der gå rigtig lang tid med at stå 

derude. Det er lidt træls i frostgrader, snestorm og 

hvad der ellers lige viser sig. Ligeså snart at dørene 

er nede, så er telefonen også nede det hænger 

åbenbart sammen. 
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Det at slusedøren, den røde dør samt indgangsdøren til dagafsnittet kan låses 

op af beboere med armbånd, modtages med lidt skepsis af personalet - især 

fra demensafdelingen. De har tidligere oplevet, at personer er gået ud og har 

haft svært ved at finde ind igen. De forventer og frygter, at beboerne vil gå 

mere ud, og at de skal bruge meget tid på at holde øje med dem. 

 

Beboerne 

De beboere, der går ture ude omkring på Solgaven, skal som personalet 

betjene knapperne i slusedøren, dette kan godt give udfordringer til dem, der 

er mindre mobile. Eksempelvis den beboer, der sidder i kørestol, eller den 

beboer, der har en dårlig balance, og er afhængig af støtten fra rollatoren. 

Andre beboere klarer fint at betjene dørene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vi har nogle, der har gået før, men som er stoppet med at 

gå. Om de kan finde på at gå ud udenfor nu, ja, selv de 

pårørende, er også lidt nervøse om det. Det er jo ikke så 

rart, at få at vide at deres mor, hun går rundt i byen, og de 

ikke ved, hvor hun er henne. Det kunne jeg høre dengang 

jeg ringede og foreslog dem det her, nogen var lidt skeptiske 

over det. 

der er nogle, der er lidt mere besværet af at komme 

igennem, altså rimeligt velfungerende mentale borgere, 

men som går lidt langsommere, og har lidt længere tid om 

tingene, hvor det ikke altid er til at nå igennem. Døren 

begynder måske at gå i og sådan noget, der er nogle 

udfordringer i den dør. 
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 De, som har brug for at åbne, kan også åbne. Vi har jo nogle, der har 

ægtefæller ovre i Skoven ikke også, de kan sagtens åbne og lukke. 

 

Der er beboere i Palmehaven, der kender og besøger beboere i 

demensafdelingen. Beboerne anvender den røde dør, men de kan ikke selv 

betjene den, og skal have hjælp af personalet.  

 

- vi har en patient, der besøger en i den anden afdeling, hvor de sidder og 

snakker, men det er os, der henter. Nu hvis de begge to får armbånd på, 

så er det spændende om de selv kan finde ud af og mødes. Det vil klart 

være meget bedre socialt. Måske kunne de få lidt mere glæde af de 

andre beboere herude, så de får lidt flere relationer. 

AFPRØVNING AF 

ADGANGSKONTROLLEN 

Introduktion til projektet og teknologien 

Projektet blevet introduceret til personalet på Solgaven på et fællesmøde 

sidst april, og der blev lavet en opfølgning via e-mail og infotavlen. Derefter 

startede dataindsamlings perioden og selve implementeringen af teknologien 

på Solgaven startede kort før sommerferien. Lederen og koordinatoren blev af 

virksomheden introduceret til funktionen af CareZone armbåndene, 

hvorledes batterierne skulle skiftes og genstartes. Når batterierne er opladet, 

og armbåndet er genstartet, er der ingen yderligere tiltag, for at systemet 

fungerer. 

 Armbåndet ligner de nuværende armbånd for nødkald, med en rød cirkel i 

midten, opdager personalet at beboeren tager fejl, og tror de kalder på et 

nødkald, kan farven ændres således, at armbåndet bliver helt gråt. Der 

udleveres armbånd til de beboere, der enten selv eller via deres pårørende har 

hvis man kommer fra det almindelige plejebolig afsnit og 

skal over i demensenheden på besøg. Der har vi nogle, der 

besøger hinanden nu, og de skal hjælpes af personalet, og 

det kunne man måske undgå, hvis der var noget automatik 

omkring dette. 
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givet samtykke til at deltage i projektet. Armbåndene til personalet placeres i 

vagtstuen på Palmehaven og Demensen, således personalet kan tage et 

armbånd ved arbejdets begyndelse, og afleverer den igen ved arbejdets 

slutning. MVC-Data ApS har udarbejdet en skriftelig brugermanual til 

armbåndet, til at ligge på vagtstuen. 

Det viste sig at det at starte et projekt lige før en ferieperiode ikke var 

optimalt. Der var mange af de fastansatte der oplevede, at de ikke fik en 

ordentlig introduktion, hverken til projektet som helhed eller selve 

teknologien, og mange informationer gik tabt. 

 Jeg syntes at selve det der var inde i salen var rigtig fint men vi havde 

ikke fået noget at vide om det indtil da og det var, det manglede vi for 

der var mange der sad og var helt uforstående overfor hvad det var for 

noget. 

 øh den er foregået skrifteligt, og så ganske kort mundtligt i forhold til at 

de medarbejdere der har været involveret og så har det jo foregået mund 

til mund i forhold til de beboere der har været involveret. 

 Jamen altså vi fik jo alle sammen en e- mail at det her projekt det i 

opstarten 

 

Informationerne til de medarbejder der kommer tilbage efter ferien og skal 

anvende teknologien er mangelfuld. Informationerne om armbåndet sker 

tilfældigt, og ved mund til mund metoden. Det er uklart, hvem der er 

ansvarlig for at beboerne anvender deres armbånd, og der er ingen sikkerhed 

for at alle beboere, der har givet samtykke, har haft armbåndet på. 

 

 Ja det, det tingene er ikke kommet nok ud til os alle sammen i hvert 

fald, fordi man er sådan lige i ferie perioden, og man sådan lige har 

været væk ikke. 

 

Jeg møder så ind efter en jeg kan ikke huske men jeg havde 

haft en masse fridage, og får ikke en snus at vide om at de 

der armbånd er kommet, så det er sådan set først derefter 

14 dage efter jeg kommer tilbage at jeg får at vide øh de 

ligger der sådan og sådan. Så jeg tog jo en i lommen og så 

gik jeg jo med den og jeg fik, jeg havde jo og så var der en 

der fortalte mig der er lige et stykke papir du skal læse, 

men det kunne, det var ikke at finde 
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 Øh ja fordi at jeg havde ferie og der var rigtig mange der havde ferie 

dengang, det var ikke ret meget af det faste personale der var der, 

dengang i kom og satte det op og vi fik, så der er, der er egentlig mange 

der ikke rigtig ved noget om det. 

 

 Jamen øh, ikke andet end at vi fik et armbånd, og så og så skulle det vel 

jo kører, og hvis der var nogle problemer, så fik vi at vide at vi skulle gå 

til Y, også hvis der var noget med batteri, eller et eller andet der skulle 

skiftes. 

 

 også det der med at de ikke får dem sat på, og det er jo noget med at 

kontaktpersonen, altså kontaktpersonen til de enkelte, det er dem der 

skal styrer det, og det er så ikke lige blevet gjort. 

 

Anvendelsen af teknologien 

Det viste sig at batterierne havde en meget kort levetid, armbåndene holdt op 

med at fungerer, og der var problemer med at finde nye batterier, og få dem 

skiftet. Dette resulterer i at noget af personalet opgav at anvende 

armbåndene, for som de sagde, vi bruger ikke dørene ret meget. 

De personaler der anvendte dørene meget, så som rengøring, køkken og 

personen der vasker tøj i demens afdelingen, løste problemerne, og fik 

armbåndene til at fungerer. Nattevagten har ikke på noget tidspunkt oplevet, 

at der ikke var batteri på de armbånd, hun anvendte. Blev batterierne skiftet, 

var der ingen problemer med at få dørene til at åbne sig.  

Beboerne der var mobile, og anvendte armbåndet fandt hurtig ud af at få 

deres batterier udskiftet, når armbåndet ikke fungerer mere, dette ses som et 

tegn på at beboerne var glade for systemet. 

 

  

- Batterierne der har tit været problemer, Altså til sidst gik vi som 

personale heller ikke med dem fordi vi blev så træt af det der med at de 

ikke virkede. Vi forsøgte at skifte ved dem, de beboere der have 

Ja ja det er altid personalet der komme og så siger, har du 

ikke et batteri her, også Y har, har jo fået dem alle 

batterierne inde ved X så når Y ikke var her, så havde vi 

et problem, fordi at jeg vidste, jo ikke hvor batterierne de 

var, der i starten. 
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armbåndene, men vi selv vi opgav, det blev til en irritation. Fordi de 

skulle skiftes hele tiden. 

- Og ligger der et stykke papir der, der er ikke nogle der har tid til at læse 

det i dag, så hvis det er så smutter det sammen med alt mulig andet 

ikke, og får man ikke, så drukner det. 

- Ja, jeg tænkte, nej det bliver rigtig nok dejligt, men jeg syntes efter jeg 

har prøvet det, så er det endnu bedre end jeg havde forestillet mig. 

- Jeg tager ikke mit af, mit det hænger i lommen øh vi har sådan en lille 

strop og der har jeg sat mit fast og så når jeg nærmer mig døren så 

hiver jeg det bare op og så kører jeg bare lige igennem med rullevognene 

og det hele. 

- Så har de jo beboerne åbenbart vidst hvem det var de skulle gå til, og 

det fandt jeg så også ud af at det var Y,  der vidste hvor henne de der 

batterier var. 

Der var problemer med at armbåndene gik i stykker, da nogle af beboerne på 

demensafdelingen prøvede at tage arnbåndene af, og de rykkede lidt kraftigt i 

dem. Beboerne fra Palmahaven der anvendte ganghjælpemidler satte deres 

armbånd fast på disse ganghjælpemidler. 

- De er gået i stykker remmen. Eller de der skal holde remmen på plads 

de er også gået i stykker. 

- Der er så vi, dem vi har haft, har faktisk haft dem på rollatoren, så det 

har virket bedre. Så har de heller ikke siddet og generet sådan. Fordi de 

brugte dem jo når de gik ud, så de satte dem på rollatoren. Og det har 

fungeret fint, det gør det. 

Personalet der ikke må gå med armbånd af hygiejniske årsager placerede 

deres teknologi i lommen. Køkkenpersonalet og personen der vasker, har 

erfaring for at armbåndet fungerede bedst i brystlommen:   

- Men jeg har prøvet at have det i den her lomme hernede men det var 

som om at det opfangede ikke rigtig så tog jeg det op i brystlommen, det 

var meget bedre. 

- Jeg tager ikke mit af, mit det hænger i lommen øh vi har sådan en lille 

strop og der har jeg sat mit fast og så når jeg nærmer mig døren så 

hiver jeg det bare op og så kører jeg bare lige igennem med rullevognene 

og det hele. 

Døråbnings funktion fungerede udmærket når batterierne var opladte, de 

fungerede endda så godt, at der var problemer med, at døren stod åben når 

brugere af arnbåndet sad i arealet omkring døren, eller deltog i aktiviteter 

inde i aktivitetsrummet, der er beliggende lige ved siden af slusedøren. Det at 
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døren står åben er et problem, da der bliver koldt nede i køkkenet og 

fjernsyns stuen på Palmehaven: 

- Jamen det største problem vi har haft her i huset hvor jeg har været ind 

over det er jo at døren slusen her inden den har stået åben. At når de 

sidder inde ved siden af så står døren åben her, er så når der er 

blæsevejr eller hvad der har været her så har folk jo klaget op igennem 

huset at der var så frygtelig koldt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

For at løse det problem udvikles armbånd, der skulle aktiveres før dørene 

aktiveres, disse samt en applikation til telefonen testes i slutningen af 

projektet og der var positive erfaringer med disse. 

 

Det virker sådan når jeg går mod døren så åbner den 

sig når jeg har den aktiveret den del. Fordi det kan jo 

ikke hjælpe, jeg sidder til et møde inde i et lokale, inde 

ved siden af, og så døren den står helt åben, så der er 

også nogle ting der, så når jeg husker at aktivere den 

så virker den, når jeg nærmer mig døren.  

Ja Ja jeg har virkelig glæde af det. Altså, det er jo 

rigtig smart, at det lige ligger i noget, som vi alligevel 

har med. 
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Logbogen. 

Der er stort set ingen der har skrevet i logbogen kun den første uge, derefter 

er det ingen der har skrevet i dem. Logbøgerne var væk ved slutningen af 

projektet. Det har efter eget udsagn været lederen og planlæggeren der har 

fungeret som logbøger. Der er ikke blevet sagt noget om utilsigtede hændelser 

i hele forløbet og har der været tekniske udfordringer har lederen taget 

kontakt til MVC-Data ApS. 

 Nej jeg vidste ikke engang at vi havde nogle logbøger. Så det har vi 

højest sandsynlig ikke, jeg ved ikke hvor den logbog skulle være? 

 

 Jamen det tror jeg også, dem der hvor folk har syntes det var relevante 

så tror jeg det har de skrevet. Det er i hvert fald det jeg har hørt at det 

har de gjort, ja.  

 jeg tror, at det er mig og så xxx der har fungeret som logbøger i den 

sammenhæng, vi har samlet de erfaringer og givet det videre, når der 

har været styrergruppemøde  

 Der er ingen meldinger om utilsigtede hændelser. 

 

 vi har taget en hurtig dialog med firmaet, så er de egentlig også 

justeret på retningen og de har også justeret noget 

 

Etiske overvejelser. 

Der har været etiske overvejelser i forhold til projektet. Der blev 

informeret både skrifteligt og mundtlig i forhold til projektet og alle de der 

har deltaget i projektet, har givet samtykke. Samtykket blev givet enten 

af deltageren selv eller af de pårørende.  

Problematikken med at tage noget fra især de beboere der har været glad 

for teknologien er svær. Beboerne blev informeret om at det var et projekt 

og, at det var noget, der på et tidspunkt ikke var mere.  

 de sædvanlige etiske overvejelser i forhold til det med og være 

overvåget og ikke overvåget, men det har vi imødegået i og med man 

også har givet samtykke til det.  

 Den etiske overvejelse er der, når noget der er der i en periode, som 

man så tager væk”. 

Hygiejnen 

Hygiejniske forhold i forbindelse med teknologien. Teknologien lignede de 

armbånd der i dag bliver anvendes til nødkald. Plejepersonalet så det var 
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de samme hygiejniske forhold der gjorde sig gældende. Placeringen af 

armbåndet kunne i visse tilfælde give nogle udfordringer. 

- Ja så jeg syntes det vil være en videre udvikling for der, der er jo nogle 

risiko for man bære bakterier og smitsomme bakterier med sig, også  øh 

både i ringen, og de der små låse der sidder i det, og nede omkring 

plastikken og der, der er sådan små kanter på hvor der kan gemme sig 

rigtig mange ting så,  så det er jo ikke sådan, at vi kan sige det har ført 

noget smitte med sig, fordi som sagt så er det meget lig det, som vi i øvrigt 

bruger til dem, der nu har et nødkald. 

 

- Altså, hvor vidt det er smart, og sætte dem her på armen, altså hende den 

ene, som har, har den der kald, det er ikke så smart hun har det på 

hænderne, fordi at hun går selv på toiletter, og hun grater meget med 

afføringen og sådan noget, så ved hende, vil det helt klart være bedst, og 

have det til at sidde et andet sted, det øh, ville det 

 

OBSERVATIONER AF 

ADGANGSKONTROLLENS 

INDFLYDELSE  

Observation af beboernes færden  

Observationer af beboerne er foretaget før teknologien blev implanteret og 

under testperioden. Observatøren var den samme person 

En dement beboer og en kognitiv velfungerende beboer er blevet observeret 

under deres vandring.  

Observationen af den demente beboer (D) blev foretaget dels den 15.05 2014 

og den 16.09 2014 i tidsrummet 7.30 til 11.00. 

 D vandrer lidt mellem sin lejlighed og køkkenet fjernsyns stuen og ud i 

haven. Han sidder sjældent i mere end 5 minutter. Han smiler, hilser og taler 

med de personer han møder. Det eneste sted han opholder sig i længere tid er 

i hans lejlighed, hvad han foretager sig derinde er ikke observeret. Der ses 

ikke nogen forskel på D vandringer før og efter teknologien blev 

implementeret.  

Det er uklart om han forstår hvilke muligheder teknologien giver ham, eller 

om han har glemt det, men han udnytter dem ikke. Det er heller ikke sikkert 

at han bryder sig om at komme nye steder men han søger trygheden i de 

kendte rammer. 
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M som er velfungerende kognitivt, går længere ture hver dag, og går på besøg 

i en anden afdeling af plejehjemmet, hvor han skal ud gennem slusedøren. M 

går med rollator, men er rimelig velfungerende. Han klare sagtens, at give 

slip fra rollatoren, for at trykke på de normale knapper til dørsystemet. Han 

har dog sat sit armbånd fast på rollatoren, og anvender på dem måde 

teknologien. M giver under observationen udtryk for at teknologien ikke er til 

så stor hjælp. Han mener desuden det er til stor irritation, at døren står 

åbent, for det bliver koldt i deres køkken og stue, hvor de får kaffe og ser 

fjernsyn. 

M går ikke flere gange gennem slusedøren end han plejer.  

 

Som man kan se af ovenstående observation havde teknologien ingen 

indflydelse på disse to beboeres vandring. 

Personalets oplevelse af beboernes færden 

Personalets oplevede ikke, at beboerne i demensen har ændret deres adfærd, 

de gik ikke udenfor de kendte trygge rammer. Beboerne blev i 

demensafdelingen og den tilhørende lukkede have. Personalet mente at det 

kunne hænge sammen med, at de beboere der var der ikke var særlig mobile 

og søgte meget tryghed.  

- Nej, fordi det har ikke været nogen, det har ikke været en succes, fordi 

de har ikke, de har ikke haft det store rend deroppe, beboerne de er 

vandt til, de ved godt at de ikke kan komme længere, eller man ikke 

ligger mærke til døren pga. den tegning. Hvor det jeg syntes ikke at der 

har været, at de har brugt tiden så meget deroppe 

De beboere der var mobile i Palmehaven benyttede sig flittigt af teknologien 

til slusedøren. Beboerne gav selv besked når deres batteri var brugt op. 

Specielt en beboer der sad i kørestol, men kunne transportere sig selv var 

glad for teknologien. Ved hjælp af teknologien kunne han nå at komme ud 

inden døren lukkede igen. Det var svært for ham at nå ud gennem døren efter 

han havde aktiveret kappen på væggen. 

Han spurgte mig her den anden dag hvorfor den sad 

der, og så sagde jeg det er sådan en så du kan komme 

ind og besøge dem en du kender her inde på den anden. 

Det er ligesom de godt ved at, at det gør de jo ikke men 

trygheden er herinde, og de ved ikke hvad der er ude? 

. 
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- altså dem, der var her i Palmehaven, som jo kunne gå ud af dørene, 

hvor de åbnede sig begge to, de var rigtige glade for dem, fordi de skulle 

ikke stå og vente der, så de var rigtig glade for dem. 

- også for beboerne ikke også, det er kanon, at de ikke skal hen og trykke 

på de der skide knapper, K har jo problemer med at trykke på knappen, 

og så nå i hans kørestol, nå at køre ud, før døren den er lukket, så det er 

rigtig godt. 

- De, dem der har været, er jo kommet til os, K har selv kommet til 

personalet og sagt, den her den tror jeg altså ikke den virker. 

 

 

Tidsregistrering 

Slusedøren 

 

Personalet der anvendte teknologien sparede ca.10 sekunder hver gang de gik 

gennem slusedøren. Hvor meget tid der over en arbejdsdag kunne spares 

afhang af hvor meget trafik der var igennem dørene. Ifølge pleje personalet 

var det sjældent at de i forbindelse med deres arbejde brugte slusedøren, da 

deres arbejdsopgaver udelukkende var knyttet til Palmehaven.  
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Tidsforskellen i forhold til at komme gennem slusedøren med en rullevogn 

eller lignende er 12 sekunder. 

Det er hovedsageligt køkkenpersonalet og service medarbejderen der har 

vogne mm med igennem slusedøren. Køkken personalet, da de skal over med 

mad til Skoven, som er afdelingen der ligger overfor Palmehaven i hvilken 

køkkenet er beliggende.  

 

 

Personalet der fulgte beboerne fra Skoven til Palmehaven for at deltage i 

gudstjeneste var ikke med i projektet, der er således ingen tal på hvor lang 

tid det ville tage for personalet og beboerne at komme gennem døren med 

dørstyrringssystemet. Da nogle af beboerne selv gik, og var rimelig 

gangbesværet, er det ikke muligt at komme med et estimat af, hvor stor 

forskellen kunne have været. På de to observationsdage er der 10 sekunders 

forskel på, hvor lang tid det tog for beboere, og deres hjælpere at komme 

gennem døren. Dette kan være et udtryk for at beboerne er blevet mere 

gangbesværet, eller var andre beboere, der kom til gudstjeneste. Det ville 

have været godt for projektet, hvis personalet i Skoven havde været 

inkluderet. Personalet i Skoven anvender slusedøren mere end personalet i 

Palmehaven, da alle aktiviteter relateret til beboerne foregår i Palmehaven. 
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Det er tydeligt at se på tidsregisteringen, at beboerne kommer hurtigere 

gennem slusedøren med dørstyrringssystemet.  

I observations periode på 3 timer, stod døren åben i 166 sekunder, uden at 

der var nogle der gik gennem den. 

MVC-Data ApS har registreret at systemet har været aktiveret 6000 gange i 

perioden.  

Den røde dør 

 

 

Observationerne er udført med fokus på vaske personens brug af døren, da 

andet personale ikke anvender døren særlig meget. 

 Den tid der er sparet ved at anvende teknologien er 2 sekunder pr gang 

døren anvendes, døren skal stadig lukkes manuelt op, og det tager tid at få 

vaske kurve, rullebord mm igennem døren. 

Ud fra vaskepersonalet egen registrering af gennemgang af døren viser det 

sig at hun gennemsnitlig går gennem døren 30 gange om dagen, det vil sige 

en besparelse på 60 sekunder om dagen. Den tidsmæssige besparelse er lille.  
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AFPRØVNING AF DEMENSHEGN 
Det er MVC-Data ApS der står for registreringen af Demenshegnets 

rækkevide og den er målt til 100 m. Demenshegnet har registreret de beboere 

der gik udenfor rækkeviden, og har sendt sms til vagt telefonen. Systemet har 

fungeret upåklageligt undtagen en afbrydelse af strømmen til senderen, 

muligvis på baggrund af tordenvejr. Der har ikke været falske beskeder eller 

alarmer. Demenshegnet giver øjeblikkelig besked om beboerenes færden.  

 

  

INDFLYDELSEN PÅ ARBEJDESMILJØ 

OG KVALITET 

Adgangskontrol 

Det er hovedsageligt køkkenpersonale, vaske personale samt nattevagten, der  

har anvendt adgangskontrollen, derfor danner deres udsagn grundlaget for 

udsagnene angående indflydelsen på arbejdsmiljøet og kvaliteten. De var alle 

glade for systemet, og oplevede det som en lettelse i deres daglige arbejde. 

Især nattevagten er begejstret. 

- Jamen øh jeg har jo som sagt brugt den rigtig, rigtig meget til vores 

vikarer.  

- Jeg har tit brugt halv anden time på at forklarer, det er selvfølgelig ikke 

kun telefonerne, men alt mulig andet, når man bare lige kan sætte den 

der, fordi for os faste er telefonen jo nemme nok at håndterer, for vi 

bruger den jo hver nat ikke også, og for en vikar der kommer, der ikke 

er her til dagligt, der kommer tit nye, der aldrig har været her, det er så 

bare at give dem den der på. 

- Jamen, øh overraskende stadigvæk i forhold til det med vikarene det 

var bare super.  

det med at det giver det øjeblikkelige signal hvor 

borgerene går ud herfra det demenshegnet frem for den 

teknologi vi har benyttet os af hidtil 

demenshegnet det er med til lige at forenkle det for ellers 

så ville, hvis man har haft typisk en gps på 
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- Tidsbesparelse - det er den store gevinst. 

- før der var man næsten allerede træt inden klokken den blev to, af alt 

det der forklarer med de der telefoner, og man kan ikke forvente, at 

vikaren de kan huske alt det der 

- Jeg kan jeg jo bare gå ind. Og de får jo en alarm på døren, på telefonen. 

Når jeg går ind så de kan se at jeg er i huset 

- Ja ja men jeg vil da anbefale at det er noget man har på sin 

arbejdsplads. 

- Ja det har jeg, jeg har været glad for det. 

- Altså det det jeg syntes det har fungeret fra dag et ja så det har været 

ekstremt nemt.  

- Jeg føler i hvert fald det er hurtigere, fordi at hvis jeg kommer med 

mange kurve så er det ikke sådan at jeg skal stå og række mig for at nå 

knappen, det skal jeg jo ikke, jeg kan jo gå lige igennem, men ulempen 

ved det der er jo, at hvis jeg kommer op i demens afsnittet og så at de 

døre der går ud til, de åbner sig jo også når jeg bare kommer forbi, og 

det kunne jo godt være, at hvis der lige står en beboer, som måske ikke 

lige kan finde ud af alarmen eller den der de knapper der, så skal jeg jo 

lige være lidt obs. på, at de ikke går ud, men ellers så er jeg i hver fald 

godt tilfreds med det.  

Selv om man kan se af den tidsmæssige opgørelse over slusedøren, hvor 

MVC-Data ApS har registreret at systemet har været aktiveret 6000 gange i 

perioden, dette svare til en besparelse på ca. 16 timer i perioden, hvis der 

hver gennemgang spares 10 sek.. Dette gælder alle brugere af systemet, også 

beboernes. 16 timer på ½ år. 

Ved den røde dør var det begrænset, hvor stor tidsmæssig besparelse der var 

ved at implementerer teknologien. Den oplevede lettelse både fra 

nattevagten, køkkenpersonalet og vaske personalet var stor, og der var stor 

begejstring for teknologien. 

Der var ingen tidsmæssig opgørelse i forhold til nattevagten, der efter eget 

udsagn sparede meget tid, ved bare at give vikarene et armbånd i stedet for, 

at skulle forklarer, hvorledes det gamle system virkede, via telefonen og 

boksene udenfor. Teknologien gav også givet mere tryghed i arbejdet, hun 

oplevede ikke, at der var nogle, der blev låst ude med den nye teknologi. 

Den oplevede arbejdes lettelse var stor for personalet, og de ville gerne 

beholde teknologien.  
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Med hensyn til kvaliteten i arbejdet var det nattevagten, der oplevede den 

største forskel. I projekt perioden oplevede hun ikke, at der var nogen, der 

blev låst ude, eller at systemet ikke virkede. Hun påpeger også, at det gav 

mere tid og overskud til de opgaver der skulle løses i forhold til beboerne. 

 

- man kan sige, at det giver tryghed.  Ja, det kan man. Det kan man. 

- man sparer lidt af sin tålmodighed til det rigtige arbejde vel, som jeg så 

kunne lave 

Det at døren stod åben i perioder, hvor der ikke var nogle der anvendte den 

var til gene både for personalet og beboerne. Dette søgtes til slut i testfasen at 

afhjælpes med afprøvning af armbånd der skulle aktiveres inden dørene 

åbnede sig, dette system fungerede upåklageligt. 

Demenshegn 

Demenshegnets betydning for arbejdsmiljøet var at personalet følte sig mere 

tryg ved at vide at beboerne var lige i området. Personalet var mere trygt i 

deres arbejde, samtidig med at de oplevede en tilfredshed ved at det gav 

beboerne mere frihed.  

 vi har haft et par stykker der har været koblet på demenshegnet og 

der har vi fået et signal, når vi skulle have det der signal - det giver 

en tryghed.  

 

Ja jeg har snakket med nogle af de der 

assistenter der har tilkald de syntes også det er 

dejligt når de lige skal noget hurtigt derinde at 

de bare lige kan gå igennem i stedet for at stå 

og vente på de der døre der. 

Ja jeg har i hvert fald ikke oplevet noget, at 

blive låst ude eller noget, og det jeg har spurgt 

de andre nattevagter og de har heller ikke 

oplevet det i den periode hvor det har stået på 
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Sammenfatning. 

Både dørstyrringssystemet og demenshegnet har haft positiv indflydelse både 

på personalets arbejdsmiljø, kvaliteten af deres arbejde samt beboerenes 

mulighed for at færdes frit. 

Specielt køkkenpersonale, nattevagten og personen der vasker oplevede, 

at arbejdet blev lettere, når dørene glider op af sig selv. Der angives at 

være betydelig tidsbesparelse: ” Jeg føler bare som om, at det går hurtigere 

med at gå op med tøj, ved at jeg ikke skal stå og trykke på knappen og jeg 

går lige direkte igennem.  

Nattevagten angav tillige, at den nye teknologi var særdeles 

tidsbesparende for hendes arbejde, idet dørene let glider op. Hun slap for 

at instruere vikarer i det tidligere komplicerede system, og hun undgik 

desuden, at personale og beboere blev låst ude.  

Fra vaskeriets side er der en tydelig lettelse i forhold til fysiske gener: 

 ”Jeg har ikke ondt i skuldrene eller nogle steder. Det har jeg ikke”. 

Plejepersonalet angiver, at Demenshegnet har ændret arbejdsdagen ved 

at skabe større tryghed i forhold til beboernes færden. Det udtrykkes 

således:  

 ”Vi har fundet ud af, at når K han går ud, jamen så går han bare en 

lille tur, og så kommer han ind. Så vi har jo bare ladet ham gå. Det 

er jo ikke sådan, at vi har stæset ud for at finde ham”. 

 ”Demenshegnet, det er med til lige at forenkle det”. 

Jamen den, altså jeg vil igen lige nævne det der med, at det, 

at vi får et signal om, at dem vi kan være bekymret for at de 

går ud, alene det lige at vide det, det er det er fint. Fordi så 

ved vi, de er gået, så kan vi have den der opmærksomhed på 

om, at de nu lige gik runden og kom ind igen. …det giver 

både noget tryghed fordi så behøver vi ikke at gå og bekymre 

os om, om man er der. ..også er det også gjort det, at hvad er 

det, det hedder, vi skal jo ikke nødvendigvis bruge så meget 

tid på, at følge en borger igennem nogle døre, når de selv 

kan gå igennem. .. det er også en glæde sådan, at kunne give 

folk den her frihed tilbage, så de er selvhjulpne. 
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Enkelte blandt plejepersonalet oplevede ikke, at teknologien havde 

indflydelse på deres arbejde eller arbejdsopgaver. 

Det var den oplevede ændrede arbejdsdag der fyldte mest i forhold til 

teknologien, da de observerede ændringer i forhold til beboernes adfærd 

ikke var stor, og de tidsmæssige besparelser ved anvendelsen af 

teknologien ikke var store, dog burde personalet i Skoven have været 

inkluderet i projektet, da det var det plejepersonale der anvendte 

slusedøren mest. 

I forhold til dørstyringssystemet var der nogle tekniske opgaver der burde 

løses. Problematikken om at døren står åben uden at der er nogle der 

anvender døren, blev løst til slut i projektet ved anvendelse af armbånd der 

skulle aktiveres inden de påvirkede dørene. En individuel kodning af 

armbåndet var også en mulighed, således det kun var de døre der anvendes af 

personen, der var koblet til deres armbånd. Personen der vaskede ville 

således kun aktivere den røde dør. 

Med hensyn til hygiejnen bør armbåndende kunne tåle at blive gjort rent, de 

skal således kunne tåle vand og varme. Ligeledes er der i forløbet teknisk  

blevet arbejdet med at forlænge batteriernes levetid. Så der er em ny 

prototype af armbånd på vej. 

Næsten alle angiver, at CareZone har levet op til forventningerne, og enkelte 

er særdeles tilfreds:  

 ”Det har det, det har det. Ja, på alle måder”.  

 ”Jeg syntes, efter jeg har prøvet det, så er det endnu bedre, end jeg 

havde forestillet mig”. 

TEKNOLOGIENS BRUGERVENLIGHED 
Teknologien armbåndene var nemme at anvende for plejepersonalet. Den 

eneste funktion, som man skulle kende, var hvorledes batterierne skiftes og 

armbåndet genstartes. 

Batterierne havde en meget kort levetid, men vidste man hvordan de skulle 

skiftes var det ikke noget problem. Det at armbåndene i deres oprindelige 

form lignede nødkald blev ændret således hele armbåndet var gråt. 

Demenshegnet det har bare fungeret. 

 Nej Nej vi altså øh det er hurtigt at skifte, praktisk så så har det været 

nemt at skifte det batteri  

 

 Nej jeg tror det bare er fordi de har ikke fået at vide hvordan tingene de 

fungerer, og så trykker man bare lige og så skal den virke bagefter, men 
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du skal jo lige holde den inden lidt inden den gik i gang, knappen før 

den tænder. 

 

 at et batteri, de skal have skiftet, så er det bare, så tager jeg det på 

turen rundt 

 

  altså, vi har haft et par stykker der har været koblet på 

demenshegnet og der har vi fået et signal, når vi skulle have det der 

signal - det giver en tryghed.  

 

 

 

 

 

 
 

 

TEKNOLOGIEN I ET 

FREMTIDSPERSPEKTIV 
Nedenstående citat taler for sig selv i forhold til personalets tro på produktets 

berettigelse i den offentlige sektor. Personalet og nattevagten der anvendte 

adgangskontrollen meget vil gerne have at det bliver implementeret på 

Solgaven i forhold til slusedøren og den røde dør.  

- bare vi får lov til at beholde det 

- Ja ja men jeg vil da anbefale at det er noget man har på sin 

arbejdsplads. 
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 Plejepersonalet vil gerne at teknologien bliver anvendt som adgangs styrring 

til den enkelte beboeres bolig, således det kun er den beboer, der bor der og 

eventuelle ønskede gæster, der kan komme ind i boligen. 

 Armbåndene skal kodes individuelt både til beboer og personale, med 

henblik på hvilke døre de skal kunne anvende. Derfor bør den enkelte have 

sit eget personlige armbånd.  

Der er mange frivillige tilknyttet Solgaven, som laver et stort stykke arbejde. 

Det er et ønske at have ”gæste armbånd” til udlån som åbnede slusedøren, da 

det er den mest anvendte dør, i forbindelse med de frivilliges arbejde (fra 

workshoppen). 

Der skal en justering til så begge døre i slusedøren ikke står åbne på samme 

tid, da det giver kulde ind i Palmahaven. Eventuelt anvende armbånd der 

skal aktiveres for at åbne dørene. 

Eventuelt koble systemet til døren ud til den lukkede have i demensen. 

Beboerne har svært ved selv at komme ud af den dør, hvilket er uheldigt da 

dette er en dør, som de demente anvender meget.  

I forhold til udformningen af armbåndet, så ønsker personalet noget andet, da 

det er upraktisk at have i lommen, og de må af hygiejniske grunde ikke 

anvendes på armen. 

 

- sådan et armbånd - os som personale, vi må ikke have armbånd på, de er 

jo lavet til at skulle  sidde omkring armen 

- Hvis det sidder heroppe (brystlommen), så falder det ud også – alt,  der 

sidder heroppe i lommerne falder ud 

 

Demenshegnet ønskes opsat så det omkranser hele Solgaven, og eventuelt to 

ekstra sendere på vejen mod Byen og Julemærkehjemmet. Demenshegnet  

giver personalet tryghed og beboerne frihed. Beboere, der føler sig lukket inde 

i den lukkede have, kan komme ud og gå, hvor der er et ikke synligt hegn, 

men hvor personalet alligevel er klar over, hvor de er. Der er også mulighed 

for at få sat tidsrum på, således at har hr Hansen været udenfor hegnet mere 

end eksempelvis ½ time, så kommer der en besked. 
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I forhold til teknologiens anvendelse er der mange, da den også kan registrere 

hældninger og på den måde sende alarm hvis et vindue eksempelvis åbnes for 

meget om natten. De har oplevet at en person kravlede ud af vinduet om 

natten. 

ERFARINGER MED AFPRØVNING AF 

TEKNOLOGI 
Det er projektets force, at teknologien til adgangsstyring havde 

udgangspunkt i personalets frustrationer over dørsystemet, de havde ikke 

mange tanker om demenshegnet før det kom op. Det var tydeligt gennem hele 

processen, at de der havde behov for at gå gennem dørene flere gange i 

forbindelse med deres arbejdsfunktioner brugte teknologien meget. Desuden 

blev personalet også meget optaget af at de fik besked hvis en borger gik 

udenfor demenshegnet. 

De tekniske udfordringer der opstod undervejs med at døren stor åben og der 

manglede batterier blev søgt løst på forskellig vis. 

Men et Living Lab fungerer ikke af sig selv, og personalet har oplevet op- og 

nedture i processen, ligesom der har været succeser og udfordringer i 

projektet. Her udfoldes de erfaringer, som personalet på Solgaven har gjort 
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sig i relation til udvikling og afprøvning af teknologi i egen praksis. Det viser, 

at samarbejde med og involvering af personalet i Living Lab’et, samt klare 

rammer og struktur i projektet er afgørende for, at der er engagement, flow 

og resultat i dette OPI-samarbejde (workshoppen). Især ønskes der kontakt 

mellem virksomheden og superbrugere af teknologien. Ledelsen har gennem 

hele projektet haft en horline til MVC-Data ApS.  

En god introduktion til selve projektet og til anvendelsen af teknologien er 

meget vigtigt Der kumme i den forbindelse have været udarbejdet en 

instruktionsvideo, der kunne have lagt på Solgavens internet som i-learning 

til personalet. Dette kunne måske have afhjulpet begynder vanskelighederne.  

RAMMER OG ORGANISERING I ET OPI-

SAMARBEJDE 
Projektet er organiseret omkring Living Lab./Solgaven med repræsentanter 

fra MVC-Data ApS, Mariagerfjord kommune og Lab. X/UCN, men ikke med 

medarbejdere fra Solgaven. Det er lederen af Solgaven, der har den primære 

kontakt til medarbejderne på Solgaven i forhold til processen i projektet. 

MVC-data ApS blev kontaktet ved problemer med teknologien. MVC-Data 

ApS selv tog kontakt til personalet i forhold til opsætning af senderne. 

Medarbejderne fra Lab. X koordinerede selv besøg i Living Lab. i forhold til 

dataindsamling, samtykkeerklæringer med mere. 

Der var god kontakt og koordinering på tværs af Solgaven, MVC-Data ApS  

og Lab. X via mail, telefon og møder i forhold til gensidig opdatering på 

processen og tilpasninger undervejs i processen.  Spørgsmålet er, om en mere 

aktiv involvering af Solgavens personale som superbrugere af teknologien 

kunne effektivisere og kvalificere processen i OPI-samarbejdet. Det at 

projektet startede lige inden ferien, og noget af det faste personale var taget 

på ferie, viste sig at have betydning for projekts forløb. Flere af personalet 

opgav at anvende armbåndene pga. problemer med batterierne og der var 

ingen, der førte logbøgerne.  

Processen har vist, at personalet i et Living Lab. er gatekeepere i forhold til 

at skabe flow i processen, da de er de agerende personer i projektet. Her er 

det vigtigt, at de er velinformeret om rammerne for projektet. Denne 

information blev givet dels på et fælles personalemøde, og som en information 

på deres INFO tavle. Desuden havde MVC-Data APS udarbejdet en bruger 

manual i forhold til anvendelsen af armbåndene. Der kunne have været 

udarbejdet en instruktions video til INFO tavlen. 
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SAMARBEJDETS BETYDNING I ET OPI-

SAMARBEJDE 
Personlet fremhæver samarbejdet med projektets partere som en væsentlig 

faktor for, at projektet fungerer, og at de kan holde engagementet i projektet. 

Det løbende samarbejde, i forhold til opfølgning af blandt andet batteriernes 

levetid, justering af følsomheden af slusedøren, så den ikke stod så meget 

åben, og brugen af selve teknologien er ifølge personalet vigtige, så de ikke 

oplever at stå alene med tingene. 

Personalet henviser også i denne sammenhæng til opstarts tidspunktet af 

projektet, der var lige i starten af sommerferien. Lederen havde ferie efter en 

uge, og personen der var tovholder i lederens ferie var syg. Så der var flere 

ting der spillede ind på den for personalet frustrerende opstart. Der var 

problemer med at finde den skriftelige informations manual til armbåndet, 

som MVC-Data ApS havde udarbejdet. Batterierne i armbåndene viste sig at 

have en kort levetid, og dette gav problemer i starten. Der har været en 

gensidig respekt for hinandens kompetencer. MVC-Data ApS har ikke været 

så meget til stede på Solgaven, da de tekniske løsninger kan styres via PC og 

internettet. Der har været telefonisk kontakt, med lederen. 

Samarbejdet inde i Living Lab’et har været uformel på den måde, at de 

samarbejdede, når virksomheden var på Solgaven for at opsætte og tilpasse 

systemet og armbånd, desuden havde Solgaven en hotline til MVC Data APS 

ved akutte problemer.  

Lederen er mundtlig og skriftelig introduceret til teknologien, det var så 

lederens opgave at introducerer teknologien til medarbejderne. MVC-Data 

ApS havde udarbejdet en skriftelig brugermanual til teknologien, men denne 

forsvandt imidlertid.  

Solgaven havde en hotline til MVC data ApS som de kunne kontakte ved 

problemer med teknologierne, denne tilgang til samarbejdet var en 

nødvendighed, hvis der opstod problemer med dørfunktionen, hvor der skulle 

ageres hurtigt.  

Personalet beskriver information og kommunikation på Solgaven som en 

udfordring, ikke kun i relation til Lab X men også generelt. Deres bedste bud 

er dog INFO tavle, som også blev inddraget i opstarten af projektet 

Det siger noget om behovet for at balancere den formelle og uformelle tilgang 

til samarbejdet i et OPI-samarbejde. Der er ingen tvivl om, at den uformelle 

tilgang til samarbejdet har fungeret godt, da denne sparring har fungeret 

sideløbende med personalets andre arbejdsopgaver. Omvendt skal der også 

være noget formelt, så der ikke er perioder i processen, hvor personalet føler 
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sig alene med projektet. Det var derfor en god ting at lederen på stedet havde 

kontaktoplysningerne både til MVC-Data ApS og Lab X. 

 

 

 

 

 

 

 

Lab. X havde tilknyttet en metodeudviklingsgruppe. Denne gruppe har været 

medvirkende til udarbejdelse af de forskellige dataindsamlingsmetoder som 

blev anvendt i denne afprøvning. Metodegruppen bestod af: 

 

Ann Bygholm, AAU 

Anne Marie Kanstrup, AAU 

Søren Bolvig, AAU 

Nanna Hauberg UCN. 
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BILAG 1 
Beskrivelse af Living Lab og teknologi  

Formål: 

At videreudvikle et kendt produkt adgangsstyring af døre til et potentielt nyt 

marked, samt udvikle og teste demenshegn (navn anvendt i relation til dette 

projekt) som er en ny teknologi. Teknologien afprøves i en autentisk kontekst 

på Solgaven i Hobro, som er et plejehjem.  De teknologiske løsninger er 

udviklet af MVC-data ApS 

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune varetager Lab. X i samarbejde med 

Solgaven Hobro (Living Lab.) og MVC-data ApS afprøvning af teknologierne 

med udgangspunkt i nedenstående målepunkter. Disse er formuleret i 

samarbejde af Solgaven og MVC-data ApS. 

Der ønskes målinger på følgende: 

 Beboernes færden 

 Hvordan virker teknologien til at beskytte beboerne (øge tryghed) og 

afhjælpe uhensigtsmæssige bevægemønstre inden- og udenfor 

plejehjemmet? 

 Hvordan reagerer borgerne på denne nye teknologi? Eks. vil nogle 

beboere være nødsaget til at blive eskorteret ind og ud af personale. 

Har dette en påvirkning på deres bevægemønstre og/eller oplevelse af 

livskvalitet? 

Teknologiens rækkevide 

 Hvor lang afstand kan demenshegnet måle?  

Personaleressourcer 

 Hvilken effekt har teknologien for personalet, der anvender 

slusedørene flere gange dagligt? (tidsbesparelser, hygiejne, 

arbejdsmiljø, mv.?) 

 Hvilken effekt har teknologien for nattevagten? (tryghed, bedre hjælp 

til de beboere, der har behov for det, arbejdsmiljø mv.?) 

Personalets oplevelse 

 Har teknologien haft en påvirkning på deres oplevelse af arbejdsmiljø 

på plejehjemmet (eks. tryghed, overblik, ressourcefordeling ændrede 

arbejdsgange og lign.), og hvis ja, hvilken? 

Lab. X foretager derfor: før målinger, og under måling.  
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Præsentation af teknologien  

MVC-Data ApS er en dansk virksomhed, der udvikler innovative Bluetooth-

baserede sikkerheds og velfærdsløsninger. 

CareZone er systemet udviklet til velfærdsløsninger. CareZone består i 

forbindelse med projektet på Solgaven af Bluetooth sendere koblet til dørenes 

styringssystem og senderen på ”Demenshegnet”.  Disse sendere/modtager 

Bluetooth signaler fra Bluetooth brikker, der er udformet som armbånd. 

Hermed påvirkes slusedøren, der går op, og den røde dør, der låses op. 

Demenshegnet (kaldenavn specifikt til dette samarbejde) består af samme 

Bluetooth sender, samt sendere/modtagere der er sat op udenfor Solgaven. 

MVC-Data ApS er interesseret i rækkeviden af systemet, samt at få systemet 

afprøvet i praksis. Kommer en beboer med et Bluetooth armbånd udenfor 

rækkeviden af de opsatte sendere, sendes der alarm til en telefon.  

 

 

Præsentation af Living Lab. Plejehjemmet Solgaven 

 

Solgaven har 67 beboere og tre afdelinger; Skoven, Palmehaven og 

Demensafdelingen. Skoven er en bygning for sig selv der ligger med indgang 

overfor Palmehaven. Palmehaven og Demensafdelingen er en stor bygning, 

hvor en rød dør adskiller de to afdelinger.  

Antallet af armbånd til medarbejderne var begrænset, og det var således kun 

personalet i Palmehaven og Demensafdelingen, køkkenpersonalet samt 

nattevagten der blev involveret i afprøvningen teknologierne. Udvalgte 

beboere i Palmehaven og Demensafdelingen, der gav samtykke til deltagelse i 

projektet, er inddraget i projektet.  
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Aktører:  

Maritagerfjord kommune: Repræsenteret af Plejehjemmet Solgaven, 

Formålet er at blive klogere på hvilke teknologiske produkter, der kan 

effektuere og kvalitetssikre arbejdet samt forbedre arbejdsmiljøet.  

Ledelse på Solgaven : Ønsker bedre arbejdsrutiner og arbejdsmiljø for 

medarbejdere i relation til beboerne. 

MVC-Data Aps: Ønsker at videreudvikle teknologierne, så de bliver salgsbart 

til markedet.  

Lab. X: Ønsker at udvikle og afprøve brugerdrevne innovative metoder i 

living labs inden for velfærds- og teknologiområdet. 

 

Metode og design for afprøvningen 

Lab. X vil anvende forskellige metoder for afprøvning af teknologi til adgangs 

styrring CareZoneog demenshegn. Følgende metoder ønskes anvendt i de 

forskellige faser: 1.fase: før/opstart, 2. fase: under testningen: 

 Tidsregistrering. af gennemgangen dels af Rød dør og dels af 

slusedør. Registreringen af slusedøren er før og under anvendelsen af 

teknologien foretaget i relation til aktiviteten kirkegang i Palmehaven, 

samt en onsdag morgen. De dage der blev registreret var der solskind 

og varmt vejr. Registreringen af den røde dør er i begge tilfælde 

foretaget en onsdag formiddag mellem 10 og 12.  

 Interviews af medarbejdere før og afslutningsvis i afprøvningsfasen. 

 Logbog ført af medarbejder i forhold til udfordringer i relation til 

afprøvning af teknologiske løsning.  

 

Arbejdsplan: 

Før undersøgelser/start: 

Uge 18 til 20 2014 

 Der foretages interview af ca. 45 minutter med 8 personaler, to fra 

Palmehaven, to fra demensafdelingen, nattevagten, køkkenpersonale, 

servicemedarbejder og leder. 

 Der foretages før-observationer af to, af personalet, udvalgte beboeres 

vandring i og omkring Solgaven. 

 Der foretages tidsregistrering af den røde dør og slusedøren. 
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 Uge 21 til 27 2014 

 Der opsættes sendere og armbåndene uddeles til personalet og de 

instruerer i brugen af disse.  

 

Under testing:  

Uge 27 2014 

 Personalet fører logbog (placeret i vagt rummet) i relation til de 

udfordringer, som de oplever i afprøvningsperioden.  

 

Uge 36, 37 samt uge 46  2014  

 Der foretages interview af ca. 45 minutter med 8 personaler, to fra 

Palmehaven, to fra demensafdelingen, nattevagten, køkkenpersonale, 

servicemedarbejder og leder. 

 Der foretages før-observationer af to, udvalgte beboeres vandring i og 

omkring Solgaven. 

 Der foretages tidsregistrering, observation af den røde dør og 

slusedøren. 

Efter undersøgelser/afslutning: 

Uge 2 2015  

 

 Projektet afsluttes med en workshop.  

 

Kontaktpersoner: 

MVC Data- ApS Michael Vinter Christensen  

E-mail: mvc@mvc-data.com 

 

Plejehjemmet Solgaven 

Leder: Kent Gram 

E-mail: kgram@mariagerfjord.dk 

   

LAB-X: Solgaven 

Projektleder: Nanna Hauberg, Lektor UCN 

E-mail: nah@ucn.dk 
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