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Forord/Opsummering 

            

Det følgende er en gennemgang af Projektet Trivsels-Skærm – Styring af Atmosfæredesign, 
Kommunikation, Aktiviteter og Oplevelser. 

Projektets stadie er, at der i øjeblikket er de afsluttende dele af et pilotprojekt i gang. Pilotprojektet 
er blevet realiseret via tilskud fra Socialministeriets (det nuværende Ministeriet By-, Bolig- og 
Landdistrikter) og almenboliglovens forsøgs- og udviklingsmidler 2010 - Jf. lovbekendtgørelse nr. 
1204 af 12. december 2009 (Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.) 

Pilotprojektet har kørt på Søndersøhave Plejeboliger i Gentofte Kommune og på Lindholm 
Plejehjem i Aalborg Kommune, for at undersøge hvordan beboere på plejehjem og i plejeboliger 
responderer på trivselsskærme. Desuden fokuseres der på om skærmene betyder at de ældre får 
en større grad af selvhjulpethed i dagligdagen. 

Projektgennemgangen her er delt op i de følgende overordnede afsnit. 

• FASE 0 - Projektudvikling  
• FASE 1 - Pilotprojekt 
• FASE 2-4 - Projektets videreudviklingudvikling og videreførelse 

I Fase 0, beskrives Trivsels-Skærmenes projektudvikling, idéudvikling og forventninger til 
anvendelse.  

I Fase 1 gennemgås pilotprojektets faser, bl.a., de workshops man har været igennem med 
beboere, medarbejdere, leverandører osv. Ligeledes evalueres på projektet.  

I Fase 2 ses på videreudviklingen og implementering af Trivsels-Skærme i andre beslægtede og 
delvist beslægtede områder.  

Figur 1 - Faseinddelt Udvikling/implementeringsproces 
Fase  år Kvartal Aktivitet 
0 2010 

 
4 
 

Forundersøgelse af krav og hvilke dele af systemet, der 
skal integreres i Fase 1 

1 2011 -
2012 

1-4 
1-3 

Pilotprojekt - integration af løsning til et plejehjem i Aalborg 
og plejeboliger i i Gentofte 

2 2012-
2013 

3-4 
1-2 

Evaluering af Fase 1 
Implementering yderligere løsninger på eksisterende 
plejehjem   

3 2013 2-4 
 

Evaluering af fase 2 
Systemudvikling af fremtidens system 

4 2014 1-4 
 

Implementering/integration af løsninger på Fremtidens 
Plejehjem i Aalborg og Plejeboliger på Kasernegrunden i 
Gentofte 

 

http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse21.jpg
http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse19_0.jpg
http://innovationsportal.dk/sites/default/files/lindholmskitse (1).jpg
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Trivsels-Skærm projektet vil, fuldt implementeret, give mulighed for at forbedre beboernes trivsel 
ved bl.a. at styrke beboernes adgang til informationer, gøre det nemmere at komme i kontakt med 
familie, venner samt ansatte på plejehjemmet.  

Det er arbejdes hen i mod at Trivsels-Skærmene indgår i projekterne Fremtidens Plejehjem i 
Aalborg Kommune og Fremtidens Plejebolig i Gentofte Kommune. Desuden er der i Gentofte 
Kommune reserveret 600.000 kr. fra velfærdsteknologipuljen i 2012 til en videreførelse og 
udvidelse af Pilotprojektet på Søndersøhave, så det dækker en større del af plejeboligerne. 

Trivsels-Skærmprojektet, inkl. Pilotprojektet er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, 
Gentofte Kommune, E-mergency, (The Interactive Syndicate), Kuben Managements afdelinger i 
Aalborg og København, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (tidligere Socialministeriet). 
Desuden har Innovations netværk for vidensbaseret oplevelsesøkonomi (InViO1)/Teknologisk 
Institut ved Georg Julin og Jørgen Høgh deltaget i udviklingen af Pilotprojektet. 
 

  

                                                
1 Partnerne i InViO er RUC, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og CKO (Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi), som alle sidder med nyeste viden om oplevelsesøkonomi i Danmark. InViO styrker 
viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem 
virksomheder og videns institutioner. 
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FASE 0 - Projektudvikling 

    

Problemstilling 
Udviklingstendenser viser, at samfundet er ved at gennemgå en udvikling, der eksempelvis 
betyder, at antallet af 80-årige på landsplan kommer til at stige med over 47.000 i løbet af de 
næste omtrent 10 år.  

De fremtidige udfordringer gør at boliger til ældre, plejekrævende borgere må gentænkes. Det 
bliver nødvendigt at ældreboligerne bliver fremtidssikret, såvel hvad angår arkitektur, fleksibilitet, 
teknologi, trivsel samt bæredygtighed, 

Dette betyder umiddelbart, at der kommer et stigende behov for nye moderne ældre-/plejeboliger. 
Samtidig forventes det, at der i fremtiden vil ses en mangel på arbejdskraft i forhold til at varetage 
den stigende mængde af plejeopgaver. 

Fremtidens boliger til plejekrævende ældre vil rumme nye og anderledes velfærd- og 
sundhedsteknologier. Disse vil sammen med allerede kendte teknologier medvirke til, at gøre 
Fremtidens boliger til plejekrævende ældre til mere end bare et sted man bor. Det er et sted man 
lever.  

Velfærd- og sundhedsteknologi vil være til stede overalt i Fremtidens plejehjem/-boliger. Men den 
skal ikke erstatte menneskelig kontakt og nærvær - tiden ansigt til ansigt. Teknologien skal 
medvirke til, at beboerne bliver mere trygge, får flere oplevelser, bliver mere selvhjulpne, og 
dermed får en bedre livskvalitet. Velfærd- og sundhedsteknologi skal uderstøtte beboernes 
livskvalitet; den er ikke et mål i sig selv, men et middel - et middel til at nå målet om trivsel og 
tryghed og livskvalitet for beboerne. 

 

Baggrund 
Aalborg Kommunes projekt ’Fremtidens Plejehjem – Trivsel og Teknologi’ og Gentofte Kommunes 
"Fremtidens Plejebolig", Kasernegrundsprojektet arbejder sideløbende i 2009/2010 med 
problematikken om fremtidens ældre plejekrævende borgere.   

  

http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse25_0.jpg
http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse29.jpg
http://innovationsportal.dk/content/apotek-0
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Fremtidens Plejehjem forsøger at skabe en fremtidsorienteret arbejdsplads, hvor rutineprægede 
ressourcer frigøres. Man forsøger at se ind i fremtiden og håber dermed at sikre, at kommuner 
også i fremtiden kan tilbyde den bedst mulige hjælp til ældre plejekrævende borgere. At 
rutineprægede ressourcer frigøres betyder ligeledes, at de arbejdsmæssige ressourcer anvendes 
til trivselsfremmende opgaver, samt at der sikres en tilstrækkelig personalerekruttering.  

Samtidigt Gentofte Kommune med lignende problemstillinger i forbindelse med at bygge 
"Fremtidens Plejebolig", via etableringen af Kasernegrundsprojektet. På en del af grunden, hvor 
Jægersborg Kaserne lå, vil man opføre 72 plejeboliger. Kommunen ser dette som en 
unik mulighed for at få lov til at bygge helt fra grunden, uden de begrænsninger, som eksisterende 
bygninger må have. 

 

Fremtidens Plejehjem 

  

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har igangsat projektet "Fremtidens Plejehjem - 
trivsel og teknologi" ud fra et ønske om, at kunne tilbyde de bedste forhold for plejekrævende 
ældre. 

Fremtidens Plejehjem har fokus på de ting, der giver trivsel, tryghed, og god pleje. Og som i den 
forbindelse udnytter velfærd- og sundhedsteknologi. 

Velfærd- og sundhedsteknologi vil således være til stede overalt i Fremtidens Plejehjem: Planen er 
at udvikle et slags Living Lab, hvor forskellige teknologier og praksisser løbende afprøves og 
derefter implementeres bredt, hvis de viser sig brugbare. Der arbejdes bl.a. med et 
tryghedssystem, som involverer bevægelsessensorer i gulvet, der kan registrere hvis den ældre 
falder, således at hjælpen kan komme hurtigt frem, det arbejdes også med det indeværende 
projekt: Interaktive skærme, kaldet "trivselsskærme", der styrker den ældres muligheder for 
oplevelser og adgang til informationer, og som gør det lettere at komme i kontakt med familie og 
venner, samt plejepersonale. Ligeledes arbejdes der med intelligent toiletter, der skyller og tørrer 
automatisk, hvorved den mest basale hygiejne kan klares. For nu blot at nævne tre teknologiske 
og trivselsfremmende tiltag i Fremtidens Plejehjem. 

Perspektiverne ved velfærd- og sundhedsteknologien er flere: At den ældre skal føle en høj grad af 
tryghed. At den ældre skal have oplevelser; det vil sige, at den ældres sanser skal stimuleres og 
fastholdes, også sanser som den ældre har brugt i sit tidligere liv, og som har haft så stor 
betydning. Og, ikke mindst, at den ældre skal opleve en forhøjet livskvalitet og værdighed ved i høj 
grad at være selvbestemmende og selvhjulpen, og at tidpunktet for, hvornår den ældre bliver 
afhængig af omfattende praktisk hjælp, udskydes. 

Velfærd- og sundhedsteknologi skal selvfølgelig også hjælpe personalet til at klare rutineprægede 
og praktiske opgaver, være ressourcebesparende og effektivisere arbejdsgange. Og den skal 
medvirke til dannelsen af en fagligt udviklende og attraktiv arbejdsplads. 
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Dog skal velfærd- og sundhedsteknologi i Fremtidens Plejehjem og i Kommunen, altid være 
understøttende og ikke et mål i sig selv. Den er kun et middel til at nå målet om trivsel, tryghed, og 
livskvalitet for den ældre og plejepersonalet. Teknologien får kun betydning i kraft af dem, som 
bruger den; teknologien skal således have en menneskelig værdi. 

Kasernegrunden - Jægersborg Kaserne 

   

Gentofte Kommune vil bygge Fremtidens Plejebolig. Et nyskabende plejecenter med begreberne 
”hjemlighed” og ”værdighed” i centrum skal bygges i historiske omgivelser i Gentofte. Plejeboliger 
byggers der hvor Jægerborg Kaserne og Ibstrup Slot lå før, et dejligt område med adgang til 
Hundesømosen og Jægersborg Alle. På grunden ligger den fredede ruin af Jægersborg slot under 
jorden. Ruinen og stedets historie skal fortsat være en del af livet på grunden. Hvor stedet førhen 
var forbeholdt de få, der kunne tage på jagt med Kong Christian V, skal en ny park med et nyt slot, 
med nye længe- og sidebygninger invitere alle indenfor. 

Det bliver et visionært og fremtidssikret byggeri. Derfor inddrog Kommunen alle interesserede til at 
bidrage til byggeprogrammet i visionsprocessen.  

Gentofte Kommune har i samarbejde med borgere og det kommende personale skabt et fornemt 
og visionært værdiprogram, der stiler ambitiøst mod værdighed, hjemlighed og tryghed. 
Kommunen har efterspurgt nytænkning af boligen og badeværelset, der synes at have fundet en 
hospitaliseret matrice gennem de sidste 10-15 års plejecenterbyggeri. 

Arkitekterne har taget udfordringen op og skabt en helt ny type plejebolig, der er et hjem frem for 
en hospitalsstue. Boligerne organiseres omkring et indre gårdrum, der kan anvendes som 
samlingssted til hverdag og til fest. Bevægelsen rundt om gården sker gennem et forløb af stuer en 
suite, der afløser de gængse plejecentres diffuse fællesarealer. 

Brugerinddragelse 
I Gentofte etablerede man en række borgermøder, for at få bred inspiration og inddragelse i 
processen og for at få borgere og fagfolk til at bidrage til denne proces.  Alle borgermøderne var 
meget velbesøgt, og der var stor entusiasme og lyst til at drøfte emnet.  

Som et led i projektet om udvikling af Fremtidens Plejehjem, nedsatte Aalborg Kommune ligeledes 
flere arbejdsgrupper, som bl.a. havde til formål at udtænke nye projekter, som kunne gøre 
hverdagen nemmere, mere spændende, mere udfordrende og anderledes end man traditionelt ville 
tænke livet som beboer på et plejehjem.  

Trivsels-Skærm idé 
Udviklingen af Trivsels-Skærmen er et produkt af såvel Aalborg og Gentofte Kommunes 
overvejelser.  
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At plejeboligen ikke skal være en isoleret enhed, hvor ældre mennesker lever deres sidste tid 
inden for bygningens rammer, isoleret fra omverdenen. At plejeboligen er under forandring betyder 
derimod, at den i stigende grad bliver integreret i bygninger og områder, hvor der også findes 
andre aktiviteter og mennesker. Udviklingen rummer mange potentielle kvaliteter for de ældre og 
åbner samtidig også op for nye muligheder for driftseffektivitet. Dette skaber imidlertid også nye 
udfordringer i forhold til det daglige arbejde og hjælpemidlerne hertil.   

Vision 
Trivsels-Skærms projektet skal udvikle og implementere en informations- og aktivitetsløsning til 
plejehjem, som kan anvendes både til information, underholdning, aktiviteter og dokumentation til 
gavn for beboere, pårørende og medarbejdere. Dette kan give beboerne bedre livskvalitet, de 
ældres færdigheder kan vedligeholdes og de kan gøres mere selvhjulpne.  

At de ældre er mere selvhjulpne betyder yderligere, at projektet kan være arbejdskraftbesparende 
og samtidigt potentielt effektivisere dokumentationen af arbejdsopgaverne. Således betyder en 
fremtidig implementering af skærmen, at ressourcer, både for de ældre og for personalet, kan 
optimeres.  

   

 

Hvad er en Trivsels-Skærm? 
I udgangspunktet var Trivsels-Skærmens koncept ikke præcist defineret, men koncept-idéen blev 
mere bredt beskrevet som:  

• Et kommunikationsværktøj  
• En intelligent trykskærm med webcam indbygget - som integrerer nogen for mennesker helt 

essentielle behov  
• Det kunne også indeholde en mindre mobil 1:1 ”tryksskærms-fjernbetjening” til de mindre 

mobile beboer).  
• Den kan være fastmonteret på væggen. 
• Hvis det er ønsket kan den også fås i ”IPAD” størrelse så man bare kan sidde med den. 

Den indledende idé arbejdede altså med flere muligheder hvad angår hardware til at løse Trivsels-
Skærm opgaven. 

 

Hvad kan en Trivsels-Skærm?  
En Trivsels-Skærms overordnede formål er at være en samlende og på sigt integreret del af 
hjemmet.  

Skærmen skal fungere som lige dele styringsværktøj, fjernbetjening, ”home-automation”, 
underholdningscenter, kalender, kommunikationsværktøj, træningsredskab, osv. 
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I nedenstående beskrives de ældres, de pårørendes, arbejdsgruppedeltagernes samt ansattes 
indledende forventninger til Trivsels-Skærmene, præsenteret i en brainstorming-format. Disse førte 
til de indledende kravspecifikationer, der fremgår efterfølgende.  

Kontakt med omverden 

• Man kan nemt ringe til sin familie, venner eller andre kære - både som velfungerende og 
som dement - ved at man kan ringe familien op via Skype, ved at trykke på billedet af 
ansigtet (som kan sige ”hej, jeg er Inger – rør ved mit ansigt hvis du vil ringe til mig”). 

• For de to-sprogede vil muligheden for at kommunikere dagligt med andre være en mindre 
revolution. 

• Trivsels-Skærmen kan også bruges som almindeligt informationssystem for hjemmet – 
menuer og anden info håndteres og distribueres nemt af plejehjemmets personale.  

Personlige tjenester til velvære og udvikling 

• Livsarkiv & Scrapbog 
• Alle ønsker at have sine minder hos sig. I fremtiden vil man have alle sine minder 

digitaliseret på den ene eller anden måde: Billeder, Filmklip, samtaler/interviews. Disse 
findes og aktiveres som alt andet ved simpel navigation på skærmen. 

• Nyt materiale kan nemt uploades af familie eller andre nære relationer, eller af betalt 
personale eller ”beboerkonsulenter”. 

Spil & Bevægelse 

• Der findes en lang række spilmuligheder – nogen aktiverer intellektet og nogen fysik og 
motorik. 

• En ny dimension vil være at man kan ”målsætte” (skabe en form for mening med 
aktiviteten) – f.eks. ”Træn dine ben så du selv kan gå i Bilka”.  Til de fysisk stærke findes 
individualiserede trænings/øvelses programmer. Til f.eks. demenspatienter findes lyd og 
farve programmer udviklet specifikt til at skabe velvære og ro.  

• Foretrukken musik, lydbøger, Internetradio (fra hele verden) 

Spillecenter 

• Man skal kunne integrere forskellige konsoller, deriblandt Wii. Men hvorfor begrænse sig – 
man kan nemt åbne op til en række andre spil, der kan defineres og startes efter behov. 

Tovejs infotavler  

• Interaktion med pårørende og andre: - Infotavler - Fredagsbar, cafe, restaurant. 
• Nyhedsformidling som lydavis (eller lydbøger, kirkeradio, beroligende musik) 
• Madbestilling og afbestilling 

 

 

Atmosfæredesign & styring 

• Ud fra ønsker eller specifikationer kan hjemmets lys designes til at følge f.eks. døgnrytmer, 
udendørsvejr, etc. Det kan være lyset som vi kender det eller indbygget i f.eks. gulve. Man 
kan også få lyset til at følge beboerne – det lyser der hvor der er bevægelse). Kun fantasi 
eller faglige ønsker sætter begrænsningerne. 
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• Lyde: fællesradiokanal, hvor der kan udsendes forskellige former for musik eller lyde (f.eks. 
havets brusen), lyddæmpende gulve etc. 

• Dufte: varm mad, etc. 

Sikkerhed & tilgængelighed 

• Automatisk døråbner, f.eks. tale el. fingeraftryk 
• Hurtig håndtering af ændrede vejrforhold, som har indflydelse på indeklimaet i lejligheden 
• Fjernbetjening af lys, døre, vinduer, solafskærmning 
• Faldsensorer & Virtuelle kaldeanlæg (bevægelsessensorer i gulvet og på væggene). Hurtig 

respons på fald i boligen 
• GPS på mennesker og personlige effekter – sporbarhed som man selv ønsker og definerer 

det. 

Sundhed 

• Vægte i gulve eller senge. Vejning af beboere mht. sund ernæringstilstand. 

Systemet som plejehjemmets centrale koordinerings- og samarbejdsplatform 

Trivsels-Skærmen kan bruges som platform for både; 

• Samarbejde, koordination og vidensdeling for plejehjemmets ansatte og ledelse. Man skal 
skabe en form for ”Community”, der gør det naturligt at dele på tværs af døgnets 24 timer 
alle ugens dage, og på tværs af dag-/aften-/nattevagter for alle ansatte – på tværs af 
faggrænser. 

• e-learning 
• dokumentation af plejen (der arbejdes med forskellige meget store og tidskrævende 

dokumentationsprogrammer, såsom CARE, derfor er der et stort potentiale her, der er dog 
en del som skal løses før det kan lade sig gøre)  

• gateway til beboernes pårørende 
• Kontakt til læge, tandlæge, speciallæger, fysioterapeuter, mv.  

Perspektiver 

• En Trivsels-Skærmen-løsning ville også kunne være platform for netværksgrupper på tværs 
af alle plejehjem. 
Man kunne oprette netværk/grupper med det formål at øge løsningskvalitet og også 
personlig/faglig udvikling. Med meget få midler kunne man sætte gang i revolutionerende 
udvekslings- og udviklingsprocesser. 

Trivsels-Skærm som Home-Automation 

• Projektets hovedfokus er også på udvikling af en ”home-automation” platform, der lægger 
vægt på at skabe atmosfære og stemning i hjemmet og samtidig være en hjælp i 
hverdagen.  

• Trivsels-Skærmen gør det muligt at styre alle enheder (devices), det være sig skærme, lys 
& lamper, døre, vinduer, etc. i en samlet platform. Og man kan styre eller aktivere via både 
manuelt input eller sensorer (f.eks. faldsensorer) eller endda kalender (tids-
/begivenhedsstyring). På den måde kan hele automatiseringen af bygningen eller området 
defineres efter hjemmets egne ønsker.  
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Pilot projekt 
Som led i udviklingen af Trivsels-Skærmene er der lavet et pilotforsøg, hvor en prototype af 
skærmene er blevet testet. Pilotprojektet er det fælles projekt for Gentofte og Aalborg Kommune  

Pilotprojektet er blevet realiseret via tilskud fra Socialministeriets (det nuværende Ministeriet for 
By-, Bolig- og Landdistrikter) og almenboliglovens forsøgs- og udviklingsmidler 2010 - Jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1204 af 12. december 2009 (Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.) 

Pilotprojektet har kørt på Søndersøhave Plejeboliger i Gentofte Kommune og på Lindholm 
Plejehjem i Aalborg Kommune, for at undersøge hvordan beboere på plejehjem og i plejeboliger 
responderer på trivselsskærme. Desuden fokuseres der med Pilotprojektet på om skærmene 
betyder at de ældre får en større grad af selvhjulpethed i dagligdagen. 
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FASE 1 - Pilotprojektet 

                    

Procesbeskrivelse: Fra idé til ældrevenligt værktøj 
I nedenstående følger en beskrivelse af hele pilotprojektet med videreudviklingen af 
trivselsskærme, hvilket pilotprojektet indgår som en del af. Processen deles op i fem faser: Fase 
1.0: Forundersøgelse; Fase 1.1: Pilotprojektets afgrænsning; Fase 1.2: Leverandør udvælgelse; 
Fase 1.3: Implementering af projekt og evaluering – samt Fase 1.5: Afslutning 

Vedlagt er følgende bilag: 

• Bilag A - Trivsels-Skærm - Ansøgning om tilskud fra almenboliglovens forsøgs- og 
udviklingsmidler 2010 

• Bilag B - Tidsplan 
• Bilag C - Gennemgang af Beboer-, pårørende- og medarbejderworkshop 
• Bilag D - Leverandørbeskrivelse af Trivsels-Skærm 
• Bilag E - Evaluering 
• Bilag F - Mindmap Trivsels-Skærm  

 

Pilotprojektet  
Pilotprojektet Trivsels-Skærm – Styring af Atmosfæredesign, Kommunikation, Aktiviteter og Ople-
velser beskrives i det følgende. Pilotprojektet har kørt på Søndersøhave Plejeboliger i Gentofte 
Kommune og på Lindholm Plejehjem i Aalborg Kommune, for at undersøge om beboerne på 
plejehjem og plejeboliger kan bruge en løsning som denne til både at øge trivslen og gennem 
teknologien effektivisere arbejdsgange. 

Pilotprojektet er blevet realiseret via tilskud fra Socialministeriets (det nuværende Ministeriet By-, 
Bolig- og Landdistrikter) og almenboliglovens forsøgs- og udviklingsmidler 2010 - Jf. (ansøgning 
vedlagt som Bilag A) 

Midlerne blev søgt efter indledende arbejde som beskrevet i Fase 0. I alt har projektets 
finansieringsramme været på 1.298.100 kr. 

Vision 
Visionen for Pilotprojektet adskiller sig ikke væsentligt fra den overordnede vision. 

For at sikre at det inden for den definerede budget- og tidsramme muliggøres at der kommer et 
brugbart resultat besluttede Styregruppen at fokusere på et reduceret antal af funktioner i 
Pilotprojektets version af Trivsels-Skærmen: 

http://innovationsportal.dk/sites/default/files/lindholmskitse (8).jpg
http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse20.jpg
http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse34.jpg
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• Videoopkald, via programmet Skype 
• Kalender. Her kan den ældre se, hvilken dag, dato samt klokkeslæt det er, og det fremgår 

desuden, hvilke aktiviteter vedkommende skal til. Skærmen giver en påmindelse (en lyd) en 
halv time før en aktivitet begynder 

• Fjernbetjening til at styre lys og varme. Denne funktion kan den ældre bruge til at tænde for 
lyset i de forskellige rum i sin lejlighed, samt se og regulere temperaturen på alle 
lejlighedens radiatorer  

• Madvalg. Her kan den ældre se stedets menuer og vælge, hvad vedkommende ønsker at 
spise de forskellige dage. Dette er dog afhængigt af om madvalg-servicen tilbydes på de 
respektive plejehjem.  

 

Succeskriterie 
Succeskriteriet for pilotforsøget er at der i 2013-15 kan implementeres en udgave af Trivsels-
Skærmskonceptet i to nyetablerede plejeinstitutioner.  

Det er desuden et del-succeskriterium for pilotprojektet, at der udvikles en platform for den videre 
udvikling af projektet med trivselsskærme. Desuden skal pilotprojektet aktivt bidrage til at teste 
projektets levedygtighed i forhold til at integrere systemet på Fremtidens Plejehjem og at komme 
nærmere, at trivselsskærme kan udbredes til almene boliger.  
 

Fase 1.0: Forundersøgelse  
Efter at Pilotprojektet blev bevilget midler, valgte man indledningsvis at lave en Beboer-, 
pårørende- og medarbejderworkshop i såvel Lindholm som Søndersøhave, faciliteret af 
InViO/Teknologisk Institut ved Georg Julin og Jørgen Høgh. På denne vis ønskede man at få 
brugernes vurdering og input på den kommende proces. Resultatet af workshops kan se i Bilag C. 

At inddrage de involverede på denne måde sikrer, at de kommende brugere er helt indforståede 
med projektet præmisser samtidig har et ejerskab i forhold til projektet. Dette er igen med til at 
sikre, at de er forberedte på, hvad der venter dem i forhold til implementering og integrering af 
skærmene.  

Formålet med at inddrage beboere, pårørende og ansatte var desuden at de skulle medvirke til at 
udvælge de funktioner, som der fokuseres på i Pilotprojektet (som det fremgår af Visionen s.11 og, 
Fase 1.1: Pilotprojektets afgrænsning s.13). Forud for dette, lå desuden en diskussion af, hvad 
trivselsskærme på længere sigt skal kunne (se side 7 - Hvad kan en trivselsskærm?).  

Mere konkret indebar fasen, udover den normale projektstyrring, følgende aktiviteter: 

• To workshops med beboere, pårørende og ansatte, hhv. på Lindholm Plejehjem og i 
Søndersøhave plejeboliger.  

• Opfølgende dialog med ansatte 
• Samarbejde med InViO/Teknologisk Institut 
• Leverandørseminar 

 
 
Inddragede parter 
Udover styregruppens medlemmer, og Socialministeriets følgegruppe var Innovations netværk for 
vidensbaseret oplevelsesøkonomi (InViO) og Teknologisk Institut (TI) involveret i denne fase, i 
forhold til generel sparring, men også for at afholde workshops med de fremtidige brugere. 
Ligeledes har InViO/TI afholdt seminar med deltagelse af leverandører af såvel Hardvare- som 
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Softvaredelen af projektet.  
 
Erfaringer/forbedringer 
Det viste sig at være meget givtigt at inddrage såvel de involverede ansatte som beboerne i 
forbindelse med, hvilke funktioner, der skulle indgå i prototypen af trivselsskærmen. Dette sikrede 
en forankring i de to institutioner, og den efterfølgende midtvejsevaluering viste desuden, at alle 
involverede var meget åbne og positive omkring brugen af skærmen, også på trods af ”begynder 
vanskeligheder”. Leverandørseminaret og samarbejdet med InViO/TI har medvirket til at sikre 
kontakt til potentielle leverandører, til brug for projektets videre færd. 
 
Processerne omkring de inddragede parter har samlet set været meget succesfulde og har været 
stærkt medvirkende til at projektets tidsplan blev overholdt. (Bilag B) 
 

Fase 1.1: Pilotprojektets afgrænsning 
 

Indhold 
Fase 1.1 bestod af en afgrænsning af Trivsels-Skærmens potentialer og dermed funktioner. 
Økonomi, tid og generel vurdering af muligheder, forudsatte at de løsninger som pilotprojektet 
skulle indebære på eksisterende plejehjem måtte være i en lettere begrænset udgave. Derfor blev 
fokus på udvalgte dele af systemet.  

På baggrund af de to workshops med de involverede beboere, pårørende samt ansatte i fase 1.0, 
reduceredes det konkrete antal funktioner man ønskede at teste i pilotprojektsfasen til i alt fire 
funktioner på den prototype af trivselsskærmen, beboerne testede.  

Disse funktioner var som følger:  

1. Videoopkald, via programmet Skype 
2. Kalender. Her kan den ældre se, hvilken dag, 

dato samt klokkeslæt det er, og det fremgår 
desuden, hvilke aktiviteter vedkommende 
skal til. Skærmen giver en påmindelse (en 
lyd) en halv time før en aktivitet begynder 

3. Fjernbetjening til at styre lys og varme. 
Denne funktion kan den ældre bruge til at 
tænde for lyset i de forskellige rum i sin 
lejlighed, samt se og regulere temperaturen 
på alle lejlighedens radiatorer  

4. Madvalg. Her kan den ældre se stedets 
menuer og vælge, hvad vedkommende 
ønsker at spise de forskellige dage. Dette er 
dog afhængigt af om madvalg-servicen 
tilbydes på de respektive plejehjem.  

 
Fase 1.2: Leverandørudvælgelse 
Inddragede parter 
I forhold til udvælgelse af leverandører, blev der samarbejdet med InViO/TI. Udover styregruppens 
medlemmer, og Socialministeriets følgegruppe, var følgende potentielle leverandører desuden 
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involveret: The Interactive Syndicate; Cim Interconn – Cim-incare; Eglu. Care Tv Solutions. Her 
blev førstnævnte valgt som leverandør af trivselsskærmene. 

Se desuden tilbud fra leverandør: Bilag D - Leverandørbeskrivelse af Trivsels-Skærm 

Mere konkret indebar fasen, udover den normale projektstyrring, følgende aktiviteter: 

• Leverandørseminar 
• Samarbejde med InViO/Teknologisk Institut 
• Inddragelse af de fire test-beboere og plejepersonalet på Lindhold Plejehjem og i 

Søndersøhave Plejeboliger.  

Erfaringerne fra denne fase viser, at det er vigtigt at der laves en funktionsbeskrivelse/ 
kravspecifikation som ikke er IT-baseret, men som inddrager borgerne, personale og 
administratorer. 

Det er yderst vigtigt at kravspecifikationen/funktionsbeskrivelserne bliver overholdt af alle 
potentielle leverandører, således det er muligt at sammenligne tilbud direkte på alle poster. Reelt 
bør der stilles krav til at alle potentielle leverandører skriver en pris pr. “modul” frem for at lave 
egne beskrivelser.  

På den måde kan man sikre sig at funktionerne, der er givet pris på, er de samme og ikke er ud fra 
“hvad leverandøren har I sin nuværende kasse”. Dette gælder bade hardware og software. På 
denne måde bliver det klart mere gennemskueligt for kommunen at sammenligne tilbud, og alle 
giver pris på det samme. 

 

Fase 1.3: implementering af projekt og evaluering 
Fase 1.3 indebar en integrering af prototypen af Trivsels-Skærmen samt en midlertidig konklusion 
på systemets anvendelighed i forhold til de ældre test-beboere og i forhold til plejehjemmets 
dagligdag og drift. Således indbefattede dette en midtvejsevaluering af pilottesten for gennem 



 

Side 15 af 22 
 

samtale med testpersonerne, at kunne justere projektet i forhold til den faktiske trivsel og 
anvendelse af projektet.  

Følgende aktiviteter, udover den normale projektstyring, har følgende aktiviteter således været 
gennemført: 

• Udrulning af skærmene på de to udvalgte institutioner (Lindholm Plejehjem og 
Søndersøhave) 

• Nært samarbejde med leverandør - E-mergency 
• Interviews med de fire test-beboere og de to test-ansatte, mht. projektudvikling og 

projekttilpasninger 
• Evaluering af brugernes oplevelser 

 

Processen i denne fasen var meget givtig og har virkeligt vist, at det er meget muligt at udrulle 
forholdsvis vanskelige projekter i det kommunale system. 

På begge plejehjem oplevede de ansatte en meget stabil installation af skærmene, der forløb uden 
nogen større problemer.  

Ved begyndende problemer, tog leverandøren (der også er teknisk ansvarlig) sig af det, og fik 
småtingene justeret undervejs. På Lindholm Plejehjem kom først en elektriker og lavede 
installationerne på stuerne. Derefter kom leverandøren og gav test-beboerne og lederne på stedet 
en introduktion til, hvordan skærmene fungerede.  

Alt i alt er det gået godt i forhold til at samarbejde med leverandøren, faktisk så godt, at en af de 
ansatte i interviewet udtrykte sin bekymring for, hvad det skulle gå efter sommeren, når 
pilotprojektet er slut og dermed også servicen. 

Implementeringen af projektet forløb meget gnidningsfrit, hovedsageligt pga. af et godt samarbede 
med Leverandør, plejeinstitutionerne og kommunerne. 

Evaluering 
Se desuden bilag E - Evaluering 

Interviewene med de involverede testpersoner betød at, der blev skabt gode potentialer i forhold til 
den videre udvikling af skærmene. Det har vist sig meget essentielt at der sikres et godt 
samarbejde med leverandør/udviklerne af skærmløsningen. 

Overordnet set blev det gennem midtvejsevalueringen klarlagt, at alle de involverede beboere og 
ansatte var meget begejstrede for skærmene, og de mente, at det næsten kun kunne gå for 
langsomt med at få skærmene bredt ud til alle plejehjemsbeboere. Hvad angår trivselsskærmene, 
som de ansatte har fået udleveret, er disse testet i forhold til, om de kan gøre arbejdet lettere for 
personalet på plejehjem. I pilotforsøget, har de to ansatte eksempelvis brugt skærmene til at lægge 
menuplanen og aktivitetskalenderen ud på. Desuden har de hjulpet og vejledt de ældre i brugen af 
skærmene. 

Flere af beboerne viste sig at kunne meget mere end forventet, dette på trods af, at de stort set 
ingen erfaring havde med IT forud for implementeringen. De var meget glade for den applikation, 
som var udvikler som prototypen, med kalender, Skype, madplan og fjernbetjening til lys-
/varmestyring. De brugte kalenderen, madplanen og lys-/varmestyringen dagligt, men ikke alle 
havde endnu afprøvet Skype. Til gengæld havde flere af de ældre hurtigt lært at gå ud af 
applikationen og bruger skærmens egen menu til at finde spil, gå på nettet, mv. Adspurgt om de 
ønskede sig spil eller andre aktiviteter på skærmen, kunne en bruger fortælle, at det var der 
allerede. Endnu mere imponerende var det, at hun også havde fundet ud af, hvordan 
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trivselsskærmen kunne bruges som fjernbetjening til hendes fjernsyn. 
 
Hvad angår mulige forbedringer af skærmene, så fremgik det ydermere af midtvejsevalueringen, at 
det er vigtigt at de adlyder nemt og hurtigt. For nogle af de ældre, var skærmen lidt svær at trykke 
på, den kræver et lidt hårdt tryk. Mikrofonen og lyden kunne også godt være bedre, når det nu er 
henvendt til ældre og at det bliver for besværligt at bruge skærmen for de ældre, hvis de skal have 
head set på. Derudover blev det efterspurgt af en af de ansatte, at hele huset bliver udstyret med 
trådløst internet, så de ældre kan tage skærmene med sig rundt og vise de andre beboere, hvad 
skærmene kan. Dette er vigtigt, da hun mener, at det kan give noget socialt mellem de forskellige 
beboere.  
 
Alt i alt var det utroligt spændende og indbringende for den videre implementering af 
Trivselsskærmene at tale med de respektive testpersoner. Overordnet set blev det herigennem 
tydeliggjort, at skærmene tilsyneladende lever op til de forventninger og intentioner der forud var til 
projektet.  

Formål 
Formålet med midtvejsevalueringen var at tilvejebringe styrker og svagheder ved 
trivselsskærmene, fra testpersonernes eget synspunkt. Dette for at bidrage til en vurdering af om 
projektet er kommet nærmere de langsigtede mål (se ovenfor). Herunder var hensigten med 
midtvejsevalueringen at øge brugen af trivselsskærme, klarlægge beboernes IT-vaner, hjælpe 
testpersonerne med praktisk spørgsmål samt at definere trivsel. 
 
Design- og metodeovervejelser 
Overordnet set blev den kvalitative forskningsstrategi med ansigt-til-ansigt-interview valgt til 
dataindsamling til midtvejsevalueringen, da denne tilgang gjorde det muligt at opnå kendskab til 
beboerne og de ansattes subjektive meninger i forhold til trivselsskærmen. På baggrund af 
formålene med evalueringen, blev en såkaldt ’formativ forbedringsorienteret evaluering’ lavet. Det 
betyder, at evalueringen støttede implementeringen, så uventede problemer kunne løses, og at 
evalueringen dermed kunne forbedre og fremme en forsat udvikling af pilotprojektet.  
 
Til de kvalitative interviews blev anvendt en semistruktureret interviewguide. Det betyder, at der 
inden interviewet blev udarbejdet en interviewguide, der under interviewene kunne bruges som en 
guide, og ikke nødvendigvis følges slavisk. På den måde muliggjorde interviewguiden en vis 
åbenhed, der gjorde det muligt at indfange beboerne og de ansattes egne holdninger til, og 
oplevelser af, skærmene. Samtidig sikrede guiden en vis struktur, så interviewet stadig bliver 
fokuseret på formålet. 
 
 
Formidling 
 

Overordnet kommunikationsstrategi 
 

I forhold til Pilotprojekts ansøgning om støtte formuleredes følgende kommunikationsstrategi. De 
vigtigste budskaber, der skal formidles, er: 

• Trivsel gennem teknologi 
• Arbejdsbesparende teknologier 
• Mindre stigmatisering omkring ældreplejesektoren både i forhold til at være beboer på eks. 

et plejehjem, såvel som det at arbejde med og i området. Dette gøres gennem den øgede 
bevågenhed om nye teknologiske muligheder, der styrker såvel beboerne som de ansatte. 
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Målgrupperne for formidlingen og/eller projektets resultat:  

• Potentielle beboere i plejesektoren 
• Pårørende til beboere i plejesektoren 
• Medarbejdere i plejesektoren 
• Ansatte i forvaltningerne 
• Beslutningstagere 
• Befolkningen generelt 

I forhold til alle målgrupper er det dog vigtigt, at projektet kommer bredt ud, dvs. gennem alle 
tilgængelige medier, så der skabes en forståelse i målgruppernes bevidsthed om den udvikling og 
forbedring af plejesektoren, som projektet muliggør.  

• TV 
• Aviser 
• Internet 
• Tværkommunale samarbejder 
• Konferencer  
• Videreuddannelsesforløb for medarbejdere 

 

I forhold til medarbejdere i plejesektoren, beslutningstagere og ansatte i forvaltningerne, er det 
vigtigt, at der laves en projektgennemgang, som viser de muligheder, projektet er en del af i forhold 
til den fremtidige plejebolig/plejesektor. 

Projektformidling 
I forhold til de udmeldte områder pilotprojektet har ønsket at profilere sig gennem er følgende 
opnået gennem pilotprojektets levetid 

TV 

Projektet har blandt andet i forbindelse med offentliggørelsen onsdag den 15. maj, ved et 
arrangement, hvor beboerne og lokale politikere i Aalborg og Gentofte Skype’de med hinanden og 
delte erfaringer med Trivsels-Skærmen, været nævnt i flere nationale og lokale Tv-medier såsom 
TV2-Nord, 24Nordjyske, TV2-Lorry og DK4. 

Projektet bliver eksempelvis berørt i DK4 udsendelsen ”Fjernsyn for voksne – indretning af 
fremtidens plejehjem” hvor Rasmus Frandsen deltager og fortæller om bl.a. Fremtidens Plejehjem i 
Aalborg og Trivsels-Skærm projektet. Programmet varer en halv time.   

Udsendelsen blev vist ti gange over en periode på 1,5 måned, og en række interessenter indenfor 
sundheds- og velfærdssektoren blev i forbindelse med programmet kontaktet.  

Aviser 

I flere tilfælde har pilotprojektet været nævnt i de lokale medier. Der har været flere artikler om 
systemet Trivsels-Skærmene og om de involverede beboere 

Internet 

Der blev i forbindelse med offentliggørelsen lavet en internetvideo som beskriver projektet. Den 
ligger på følgende url: http://www.youtube.com/watch?v=GkWxVK0_VQA 

http://www.youtube.com/watch?v=GkWxVK0_VQA
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I videoen fortæller en af de involverede beboere 93-årige Tove Rønsholt fra Gentofte om hendes 
erfaringer med Trivsels-Skærmen. Hun giver udtryk for at hun er så glad for sin tablet at hun synes 
alle skulle have en.  

  

Tværkommunale samarbejder 

Pilotprojektet og de beslægtede projekter (se Bilag F - Mindmap Trivsels-Skærm) indgår alle som 
mere eller mindre åbne invitationer til erfaringsudvekling og samarbejder med de kommuner der 
ønsker at gøre brug af det. 

Der er ikke etableret et konkret forum for disse samarbejder men alle involverede parter bestræber 
sig på at sikre potentielle samarbejder. 

Konferencer  

Projektet og Pilotprojektet har været emne på flere konferencier, bl.a. i Fremtidens Plejehjems regi 
forbindelse University College Nordjylland.  

 
Videreuddannelsesforløb for medarbejdere 

Pilotprojektet har løbende sikret at de involverede medarbejdere har haft den fornødne viden, og at 
nøglemedarbejderne har været i stand til at videreformidle og videreuddanne kollegaer. 

I det kommende forløb er dette et af de vigtigste indsatsområder, da en konkret viden om Trivsels-
Skærmene er essentielle for at man opnår en arbejdskraftbesparende effekt. 
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FASE 2-4 - Projektets videreudvikling  

           

Fase 2-4 består af udviklingen og tilpasningen af systemet, så det kan viderebearbejdes til at virke 
fuldt ud på Fremtidens Plejehjem i Aalborg og plejeboligerne på Kasernegrunden, og til andre 
eksisterende og kommende plejeboliger/-hjem 

Evaluering af Fase 1 
Styregruppens anbefaling 

Umiddelbart har Styregruppen på baggrund af Pilotprojektet formuleret følgende overordnede 
konklusioner 

Styregruppen anbefaler at: 

• De respektive kommuner bør arbejde videre med projektet, da demoprojektets resultater, 
næsten entydigt, har været meget positive. 

• Der skal findes midler til at udarbejde en økonomisk businesscase/analyse af projektet. 
• De eksisterende skærme forbliver ved de nuværende beboere og at man i de respektive 

kommuner forsøger at sikre at beboerne som tak for deltagelsen i projektet, holde fri for 
økonomiske udgifter også fremover.  

Udfordringer  

Pilotprojektet har afsløret en del problematikker, som man bør forholde sig så tidligt som muligt. 
Mange af problematikkerne er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, det inkluderer: 

• IT-platforms udfordringer i forbindelse med at få etablerede omsorgssystemer, der 
benyttes til administration af ydelser i ældre-, syge- og hjemmeplejen i landets kommuner. 

• Juridiske udfordringer i forbindelse med persondatalovgivning 
• Økonomiske udfordringer i relation til hvordan man kan finansiere indkøb af Trivsels-

Skærm 
o Er der hindringer i forbindelse med Almen Boligloven 
o Er der hindringer i forbindelse med Kommunalfuldmagten 
o Skal de ældre visiteres til Trivsel-Skærmene (Servicelovgivningen) 
o Kan Trivsels-Skærme finansieres over byggesag 
o Kan Trivsels-Skærme finansieres huslejen 
o Kan Trivsels-Skærme finansieres over driften 
o Kan Trivsels-Skærme finansieres via Leasingordninger 
o Mv. 

http://innovationsportal.dk/sites/default/files/lindholmskitse (7).jpg
http://innovationsportal.dk/sites/default/files/skitse10.jpg
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Leverandøranbefalinger2 

Når der vælges teknologi er det vigtigt at det ikke er teknologi for teknologiens skyld, men fordi det 
har en funktion for borgeren eller for personalet – der skal tænkes I detaljer – f.eks. fandt vi ved de 
tablets (Sony S) som vi anvendte, at strømstikket var meget komplekst at sætte I – det har 
(muligvis) gjort, at skærmene gik I sort mange gange og platformen “ikke virkede” for borgeren 
(fordi der ikke var strøm på). Derfor vil vi fremover anvende Samsungs Galaxy Note eller lign. 
Derudover er det vigtigt til specifikt denne målgruppe at tabletten dels har en stor og tydelig skærm 
(minimum 10,1”) og at der kan justeres på trykfølsomheden på skærmen. Tabletten bør også veje 
så lidt som muligt. Derudover har vi observeret at en stand (med opladerfunktion) til tabletten vil 
være en rigtig god ting at investere i – f.eks. en til stuen og en til natbordet. Standen skal være 
stabil nok til at borgeren kan trykke på den uden den vælter. 

  

Vi havde fra start snak om at platformen burde være den eneste tilgængelige på enheden, men lod 
den være “åben”. Dette har vist sig at være til gavn for brugeren da nogle af testpersonerne har 
installeret spil og fjernbetjening på tabletten og sagtens kan anvende dette.  

Det er I vores øjne vigtigt når der vælges system at systemet er platformsuafhængig – dvs. både 
fungerer på en tablet med Android platform, Windows platform evt. IOS samt på PC og er 
skalerbar – evt. Modulært opbygget således der er muligheder frem for begrænsninger.  

Det er ekstremt vigtigt at holde designet simpelt og ligeså funktionerne – vi har oplevet at det taget 
ca. 10-15 min at “undervise” borgeren I anvendelse af vores platform og I mange tilfælde tog 
personalet over allerede efter først præsentation (borgeren er mere tryg ved personalet).  

Ligeledes har vi oplevet at personalet har fundet vores administrationssystem let at anvende – Dog 
har det haft sine udfordringer i forbindelse med. At der har været installeret Internet Explorer på 
maskinerne og denne browser understøtter vores platform ikke 100 % da Microsoft ikke overholder 
de programmeringsmæssige standarder I deres browsere (før internet Explorer version 9) – en 
factor vi ikke havde set. Den måde vi præsenterer data på anvender teknologi, der kun 
understøttes fra ie9, Firefox 10+ samt Google Chrome – disse browsere har vi fundet ikke er 
installeret som standard på kommunens maskiner, hvorfor der har været lidt support på dette. Dog 
ikke I væsentlig karakter. Der bør I kravspecifikationen specificeres hvilken browser der anvendes I 
kommunen som standard med information om det er muligt eller en større “operation” at ændre 
dette – f.eks. installere Firefox eller Google Chrome.  

Man bør sikre sig at såfremt løsningen hostes hos leverandøren, at man ikke kan komme I klemme 
I interne stridigheder hos leverandøren – dette kan typisk ske I konsortier eller virksomheder der er 
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baseret på leverance fra andre virksomheder. Der bør laves en klar strategi på, at hvis en 
virksomhed går konkurs eller misligholder kontrakten, kan kommunen overtage f.eks. hosting selv 
således projektet aldrig kompromitteres. 

Jeg tror også man bør tænke hele scenarier igennem I et testprojekt; I dette projekt burde vi have 
tænkt / afsat økonomi til at lave en “personale-app” til f.eks. madvalg, der ville gøre personalet I 
stand til at vælge mad for / sammen med de borgere der ikke var udvalgt til at deltage I projektet 
for at kunne se den reelle besparelse frem for at der blot kommer “endnu en måde at vælge mad 
på – men vi skal stadig rundt med papirer til resten af borgerne”.  

Ligeledes fik vi ikke ordenligt tænkt de pårørende ind I projektet – jeg tror det ville have været godt 
hvis vi havde mødt de pårørende til borgerne også og have vist dem f.eks. skype-mulighederne, og 
mulighederne for at anvende kalenderen. 

Internetforbindelse: Det var ret ærgerligt at der på “release”-dagen var dårlig forbindelse mellem 
tabletterne I hhv. Gentofte og Ålborg da de skulle præsenteres. Vi havde ikke taget højde for/testet 
med de eksterne forhold som “mange mennesker = meget støj” hvilket gjorde at lyden var stort set 
ikke eksisterende.  

Lyden / højtalerne er også en vigtig faktor såfremt der skal anvendes f.eks. Skype/videokald – når 
det blot er 1:1 I egen bolig kan det gå, men nogle kan have svært ved at høre lyden. Vi testede hos 
Tove I Gentofte med Head set, men ikke med det store held.  

Funktions-observationer: 
Vi har observeret at IHC (Home automation) funktionen I form af mulighed for styring af lys og 
varme nok er en af de mest velsete/anvendte funktioner på løsningen.  

Næst efter denne kommer madvalget der letter en stor proces hos personalet og vi har allerede 
udvidet modulet til at snakke direkte sammen med PCD køkkensystem således information om 
madvalg går direkte I køkkenet. 

Kalenderfunktionen er observeret som OK og godt at der kommer en påmindelse på skærmen 
med lyd – men borgerne er nu mere trygge ved deres “gammeldaws” kalendere  

Skype/videokald tog et lille stykke tid før nogen “turde” at anvende det – man skulle lige vænne sig 
til tanken om at nu kunne man ringe op og se hinanden. Vi fandt også at der kunne være lidt 
udfordringer med at kunne se hinanden pga. restriktioner I Skype. Såfremt denne funktion skal 
have fuld udnyttelse skal videokaldet gøres endnu mere simpelt, således man har videokald med 
det samme.  

 

Slutevalueringen (se også bilag E  - Evaluering) 

Formålet med slutevalueringen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til at vurdere Trivsels 
Skærmens værdi og videre skæbne. Det sker ud fra en bedømmelse af, hvorvidt formålene med 
implementering er opnået. Dermed har evalueringen til formål at bedømme Trivsels Skærmene ud 
fra følgende succeskriterier: 

• Opnået trivsel 
• Adgangen til informationer 
• Kontakt til familie og venner 
• Kontakt til ansatte på plejehjemmet 
• Mængden af aktiviteter 
• Energiforbrug 
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• De ansattes arbejdsgang 

Evalueringen er i direkte forlængelse af afslutningen på pilotprojektet. 

Fase 2 - 4 Projektets videreudvikling 
De kommende faser i projektets udvikling er i overskriftsform, jf. figur 1 side 2. 

• Fase 2 - Implementering yderligere løsninger på eksisterende plejehjem  
• Fase 3 - Systemudvikling af fremtidens system 
• Fase 4 - Implementering/integration af slutløsninger  

Fase 2 - Implementering yderligere løsninger på eksisterende plejehjem   
Fase 2 er i sin opstart og der er stadig en række af problematikker som skal løses i den kommende 
tid. 

Det der ligger fast er, at man I Gentofte viderefører forsøget som nævnt på Søndersøhave, og 
omfanget af boliger udvides fra de nuværende to til seks, og desuden inddrages dele af 
fællesarealet. Gentofte Kommune arbejder desuden stadig på, hvorvidt man vurderer, at løsningen 
er brugbar fremadrettet i dens eksisterende udformning. 

Derudover er status at det stadig er intentionen fra Aalborg Kommune at inkludere projektet på 
Fremtidens Plejehjem.  
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Sammenfatning og konklusion 

Fire plejehjemsboere på mellem 68-93 år har hver fået udleveret en Trivsels Skærm, der er en tablet-pc. En 

af boerne har lidt erfaring med computere, en har mindre end dette og de to sidste to har slet ingen erfaring. 

Alligevel kaster de sig ud i at være testpersoner på tablet-pc’er, hvilket går forrygende – nogle af dem bruger 

endda flere funktioner herpå end det var tiltænkt. Der ses ingen forskel mellem deres alder samt erfaringer 

med IT og så deres evner til at bruge skærmen. De er meget begejstrede for det nye ”værktøj” og leger sig 

frem for at lære dens programmer at kende. Begejstringen er så høj og resultaterne så gode, at både de 

ældre og de ansatte på de to test-plejehjem anbefaler, at andre plejehjem også tager Trivsels Skærme i brug 

– Ja, alle ældre burde have en Trivsels Skærm.  

 

Efter at have snakket med de fire beboere og to ansatte, der har fungeret som testpersoner, må det ligele-

des konkluderes at en Trivsels Skærm og dens funktionerer anvendelige og relevante i forhold til ældre. De 

fire beboere er allerede godt i gang med at bruge funktionerne på den, og selvom nogle funktioner ikke bliver 

brugt så meget endnu, går det langt over forventning. Både ansatte og ældre kan desuden se andre områ-

der, hvor det kunne være godt at bruge skærmen, og de har konkrete idéer til funktioner, der vil kunne øge 

dens brugbarhed og relevans endnu mere. Samtidig er der selvfølgelig nogle udfordringer i forbindelse med 

implementering af skærmene, eksempelvis at den ekstra hjælp skærmen tilbyder i dagligdagen ikke må be-

tyde, at de ældre får så meget hjælp, at de bliver inaktive. 

 

Trivsels Skærme – Baggrund og formål 

Baggrund 

En Trivsels Skærm er en trykfølsom og inaktiv skærm. Kuben Managements afdelinger i Aalborg og Køben-

havn, Aalborg Kommune, Gentofte Kommune, E-mergency, (The Interactive Syndicate) og Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter arbejder med på et pilotforsøg med brug af Trivsels Skærme som et led i arbejdet 

med udvikling af Fremtidens Plejehjem.  

 

Tanken bag projektet Fremtiden Plejehjem er, at fremtidens plejebolig ikke kommer til være en isoleret en-

hed, hvor ældre mennesker lever deres sidste tid inden for bygningens rammer, isoleret fra omverdenen. 

Plejeboligen er under forandring, og det vil bl.a. betyde, at den i stigende grad vil blive integreret i bygninger 

og områder, som rummer andre aktiviteter og mennesker. Denne udvikling rummer mange potentielle kvali-

teter for de ældre og åbner nye muligheder for driftseffektivitet – men den vil også skabe en ny udfordring: 

Gennem anvendelse af Trivsels Skærme vil det være muligt at skabe en endnu større grad af selvhjulpethed 

i dagligdagen, vedligeholdelse af færdigheder og optimering af ressourcer, både personligt for de ældre som 

for personalet. 

 

Pilottest 

Som led i udviklingen af Trivsels Skærme er lavet et pilotforsøg, hvor to ældre beboere på Lindholm Pleje-

hjem i Aalborg og to på Søndersøhave i Gentofte, hver har fået en Trivsels Skærm. Der er fire funktioner på 

prototypen, hvor det er meningen, at den færdigudviklede Trivsels Skærm får væsentlig flere. De nuværende 
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funktioner er: 1. Videoopkald, via programmet Skype; 2. Kalender, hvor den ældre kan se, hvilken dag, dato 

samt klokkeslæt det er samt hvilke aktiviteter vedkommende skal til. Skærmen giver ydermere en påmindel-

se (en lyd) en halv time før en aktivitet begynder; 3. Fjernbetjening, som den ældre kan bruge til at tænde for 

lyset i de forskellige rum i sin lejlighed, samt se og regulere temperaturen på alle lejlighedens radiatorer; 4. 

Madvalg, hvor den ældre kan se menuen og vælge, hvad vedkommende ønsker at spise de forskellige dage 

(afhængigt af om denne service tilbydes på de respektive plejehjem). Foruden de i alt fire ældre, har der på 

hvert af de to steder været tilknyttet personale til projektet, og de har ligeledes fået en skærm at teste, i for-

hold til deres arbejde, eksempelvis til at lægge menuplanen og aktivitetskalenderen ud på. Desuden har 

dette personale hjulpet og vejledt de ældre i brugen af skærmene. 

 

Formål med implementeringen 

Formålet med implementeringen af Trivsels Skærme er ”at forbedre beboernes trivsel ved bl.a. at styrke 

beboernes adgang til informationer, gøre det nemmere at komme i kontakt med familie og venner samt an-

satte på plejehjemmet. Projektet giver endvidere mulighed for at optimere aktiviteter for ældre, både i eget 

hjem og i aktivitetscenter. Desuden er det et formål, at de ansattes arbejdsgange effektiviseres ved brug af 

systemet. Selve systemet indeholder derudover en mulighed for at styre og optimere dagligdags funktioner 

samt energiforbrug på plejehjemmet” 

 

Derudover er det et succeskriterium for pilotprojektet, at der udvikles en platform for den videre udvikling af 

projektet med Trivsels Skærme. Desuden er det et succeskriterium, at pilotprojektet aktivt vil bidrage til at 

teste projektets levedygtighed i forhold til at integrere systemet på Fremtidens Plejehjem, samt på sigt på 

alle Aalborg Kommunes plejehjem. Et yderligere succeskriterium er at komme nærmere, at Trivsels Skærme 

kan udbredes til almene boliger. For at måle om disse succeskriterier er opfyldt, er der nedenfor klarlagt, 

hvad formålene med en midtvejsevaluering af pilotprojektet er. 

 

 

Midtvejsevaluering: Formål, design, metode og interessenter 

Formål med midtvejsevalueringen 
Formålet med midtvejsevalueringen er at tilvejebringe styrker og svagheder ved Trivsels Skærmen, fra test-

personernes eget synspunkt. Dette for at bidrage til en vurdering af om projektet er kommet nærmere de 

langsigtede mål (se ovenfor). Herunder er hensigten med midtvejsevalueringen at øge brugen af Trivsels 

Skærme, klarlægge beboernes IT-vaner, hjælpe testpersonerne med praktisk spørgsmål samt at definere 

trivsel. 

 

Øge brugen af Trivsels Skærme 

Der skal sættes tanker og refleksioner i gang hos testpersonerne, så de bliver inspireret til at anvende Triv-

sels Skærme endnu mere og til flere gøremål, hvilket igen skal være med til at opnå de endelige mål for 

pilotprojektet. Helt konkret gøres dette ved, gennem interviews, at spørge ind til deres brug af skærmen nu, 

og deres ønsker om fremtidig brug. 
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Klarlægge beboernes IT-vaner 

Der er ikke direkte blev foretaget en forundersøgelse omkring beboernes tidligere IT-vaner og evner inden 

Trivsels Skærmene blev uddelt. Derfor bør midtvejsevalueringen også klarlægge brugernes tidligere oplevel-

ser og brug af IT og EDB. På den måde kan det vurderes om ældre, uden særlige forudsætninger for brugen 

af IT, også kan få gavn af skærmene. 

 

Hjælpe testpersonerne med praktiske spørgsmål 

Beboerne og de ansattes eventuelle problemer ved brugen af Trivsels Skærme skal belyses allerede midt-

vejs i projektperioden. Ved at eventuelle problemer klarlægges og løses løbende, er det nemmere at opnå 

succeskriterierne for projektet. Desuden bliver førstehåndsindtrykket af Trivsels Skærmens styrker og svag-

heder synliggjort. Større tekniske spørgsmål i forhold til skærmene, her midt i projektperioden, kan ikke lø-

ses, men mindre spørgsmål besvares under interviewet eller kort tid efter, så der kan opnås et bedre resul-

tat. 

 

Definere trivsel  

Der er tidligere spurgt ind til ældres forståelse af trivsel. Alligevel spørges der i midtvejsevalueringen ind til 

det igen, dette for at klarlægge beboernes individuelle forståelser af trivsel. Disse definitioner skal bruges i 

slutevalueringen som et effektmål på, om beboerne rent faktisk trives bedre, ligesom det er målet med pro-

jektet. Det samme gøres i forhold til de ansatte og hvorvidt de føler, deres arbejdsgange er blevet effektivise-

ret.  

 

Design af evaluering   

Overordnet set er den kvalitative forskningsstrategi med ansigt-til-ansigt-interview valgt til dataindsamling til 

midtvejsevalueringen. Denne tilgang gør det muligt at opnå kendskab til beboerne og de ansattes subjektive 

meninger, og dermed give et indblik i brugen og anvendeligheden af Trivsels Skærme set fra testpersoner-

nes egne synspunkter. Denne type af svar og viden kan ikke umiddelbart puttes i faste kasser, som svarka-

tegorier i spørgeskemaer ofte er. 

 

På baggrund af formålene med evalueringen, laves en såkaldt formativ forbedringsorienteret evaluering. Det 

betyder, at evalueringen ikke kun bedømmer implementeringen af Trivsels Skærmene, men derimod også 

støtter implementeringen. Desuden betyder det også, at uventede problemer kan løses, og at evalueringen 

kan forbedre og fremme en forsat udvikling af pilotprojektet inden forsøgsperioden er ovre, for at beboernes 

trivsel og de ansattes arbejdsgang forbedres.   

 

Metode - interviewstrategi 

Til de kvalitative interviews anvendes en semistruktureret interviewguide. Det betyder, at der inden inter-

viewet udarbejdes en interviewguide, der under interviewene kun bruges som en guide, og ikke nødvendig-

vis følges slavisk. På den måde muliggør interviewguiden en vis åbenhed, der gør det muligt at indfange 
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beboerne og de ansattes egne holdninger til, og oplevelser af, skærmene. Samtidig sikrer guiden en vis 

struktur, så interviewet stadig bliver fokuseret på formålet. 

 

Interessenter, der skal inddrages 

I forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor, er det relevant, at interviewe de fire beboere 

og to ansatte, der har fungeret som testpersoner i pilotforsøget. 

 

Midtvejsevaluering: Resultater  

Erfaring ikke nødvendig 

Det må konkluderes, at der ikke kræves nogen særlige erfaringer at anvende en Trivsels Skærm. Dette 

fremgår efter at have snakket med de fire beboere omkring deres brug af skærmene, og efter at have set, 

hvordan de manøvrer rundt på den. Dog bør det overvejes, at ikke alle beboere på plejehjem er i stand til at 

gør brug af en Trivsels Skærm. 

 

Fælles for de fire test-beboere er, at de, i deres tidligere arbejdsliv, ikke har brugt computere eller anden IT, 

eksempelvis siger en beboer om IT: ”sådan noget, det har jeg slet ikke forstand på” (Beboer 1). En af bebo-

erne har en gammel computer, han bruger lidt, og én har en Ipad, hun skriver e-mails fra. Sidstnævnte be-

boer mener selv, at dette er en fordel for hende i forhold til at bruge Trivsels Skærmen (Beboer 4). At bebo-

erne klarer udfordringerne så nemt, hænger sammen med, at de generelt ret friske og at ”de små grå” ikke 

fejler noget hos dem. Dette fremgår af en af beboerne, der fortæller, at han selv tror, at grunden til, at det går 

så nemt for ham, er at han er en af de friske på plejehjemmet. Han har prøvet at fortælle nogle af de andre 

beboere på stedet, der ikke er så friske som ham selv, om skærmen, men de har ikke rigtig kunnet finde ud 

af det (Beboer 2). 

 

De to ansatte, der har indgået i pilotforsøget, har begge erfaring med IT fra tidligere, hvorfor de netop har 

valgt at være med i projektet. Dette er også at være en nødvendighed, da en af de ansattes roller er at hjæl-

pe og vejlede beboerne i brugen af skærmene.  

 

Forventninger til Trivsels Skærmen inden pilotforsøget 

Fælles for de fire beboere er, at de ikke havde nogle forventninger til at deltage i pilotforsøget. Dette idet de, 

som det fremgår af ovenstående, stort set ikke havde nogen erfaringer med IT forud for forsøget, og heller 

ikke viste, hvad en Trivsels Skærm kunne bruges til. Derudover gælder det for dem, at de var drevet af en 

nysgerrighed og en lyst til at prøve noget nyt, eksempelvis siger en 93 årig testperson: ”man skal jo ikke 

være bleg for at prøve noget nyt” (Beboer 3), og mener ikke selv, at hendes alder skulle være nogen hin-

dring for at kaste sig ud i at være testperson på en Trivsels Skærm.  

 

En af de ansatte forventede blot, at det ville blive spændende at teste Trivsels Skærmene (Ansat 1). Den 

anden ansatte fortæller derimod, at hun havde mange gode idéer til, hvad de kan bruge skærmene til, inden 

de fik dem, eksempelvis at personalet kunne snakke med borgene via skærmen, for eksempelvis at høre, 

hvordan beboerne har det. Hun forudser også at skærmen kan bruges til nødkald i fremtiden, og den kan 
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udvikles til at blive mere borgerrelateret. Desuden fortæller hun, at hun havde meget høje forventninger i 

starten, eksempelvis at flere borgere på gangen kunne få en skærm og dermed kunne få fælles beskeder, 

for eksempel om, at det er tid til at gå ned at spise (Ansat 2). 

 

Respons og betydning 

På tværs af pilotforsøgets testpersoner findes en positivt oplevelse af at anvende Trivsels Skærmene. Dette 

gælder for såvel beboerne som de ansatte. En af beboerne fortæller, at han finder ud af en hel masse, når 

han sidder og leger med den. I det store hele, synes han, den er nem nok at bruge. Design, trykkefunktion, 

vægt m.m. er han også godt tilfreds med (Beboer 2). Og som en anden beboer fortæller, er det ”en meget 

spændende ting” (Beboer 3). 

 

På Søndersøhave kan den ansatte, der er tilknyttet projektet, allerede se, at Trivsels Skærmene har stor 

betydning for borgerne. Hun var med, da den ene første gang ringede via videoopkald-funktionen til sin søn, 

der bor i USA. Det var stort at være med til og hun kunne se i borgerens øjne, hvor stort det også var for 

hende, at hun kunne se sin søn imens, hun snakkede med ham. Generelt er det hendes indtryk, at borgerne 

synes, det har været rigtig sjovt – særligt det, at være en del af noget. Hun tror, det kan give blod på tanden 

at fortsætte med skærmene (Ansat 2).  

 

Den ansatte på Lindholm Plejehjem er ligeledes overrasket over, hvor positivt de to beboere har taget i mod 

deres Trivsels Skærme: De har sagt ja til noget, de faktisk ikke viste, hvad var, og er trods deres alder bare 

hoppet ud i det med begge ben, og har trykket sig frem. De to beboere har ”bare kastet sig ud i det fordi, det 

er bare sjovt det her, det skal vi bare prøve at være med i” (Ansat 1), og der var ikke nogen af dem, der hav-

de betænkeligheder ved at være med, og det var ikke noget, de skulle tigges om at deltage i. I forhold til 

beboernes reaktion på at få skærmene, har hun heller ikke hørt noget negativt – Det er heller ikke noget 

større problem for dem at manøvre rundt i den, og trykkefunktionen skal de bare vende sig til, siger hun. 

 

Trivsels Skærmene har været medvirkende til, at der er skabt grobund for noget fælles snak, og dermed 

noget socialt mellem de ansatte og beboerne. Eksempelvis fortæller en af de ansatte, at Trivsels Skærmene 

har betydet, at hun har haft mere at snakke med de to test-beboere om. Hendes oplevelse er desuden, at 

skærmen har betydet, at der har været en mere positiv indflydelse på beboernes netværk: De kan snakke 

med nogen, der er langt væk, og som de ikke får set hver dag. For eksempel har den ene af beboerne fami-

lie i Luxemburg, som han nu er begyndt at kunne snakke med. Og med videoen på Skype, er det ikke det 

samme for ham som bare at snakke i telefon.  

Derudover betyder Trivsels Skærmene også at beboerne imellem har fået mere at snakke om. Dette gen-

nem at en af de ansatte har opfordret en af beboerne til at fortælle de andre beboere om hans skærm og at 

vise den til dem, så de ved, hvad han snakker om. Han er også blevet opfordret til at invitere dem med hjem 

til sig, så de kan se, hvad den kan, eksempelvis tænde og slukke lyset.  

 

Med Trivsels Skærmene får beboerne også sat gang i noget hjerneaktivitet. Dette for eksempel i forbindelse 

med at genfinde programmer, der midlertidigt er ”blevet væk”. Når de to beboere spørger, hvorfor skærmen 
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ikke virker, giver personalet dem heller ikke bare svaret, men spørger dem i stedet tilbage, hvordan det kan 

være, at den ikke virker. Altså bliver løsningen ikke bare serveret.  

Trods de positive følger, der kan spores, skal der i det videre forløb med Trivsels Skærmene dog rettes op-

mærksomhed på, at skærmene ikke må være så gode og hjælpsomme, at det gør de ældre inaktive. 

Denne bekymring spores hos en af beboerne: Hvis skærmen kan bruges til for meget, tror hun, hun bliver for 

grebet af den. Hun er bange for, at hun aldrig kommer uden for en dør og ikke får rørt sig: ”Man skal jo også 

passe på, ikke at blive for doven” (Beboer 1). I forbindelse hermed fortæller en anden beboer, at han det er 

rart for ham, at han ikke skal gå rundt for at tænde og slukke lyset. Han siger, at: ”det er for, at vi skal have et 

stille og roligt liv, vi skal ikke sådan fare rundt omkring” (Beboer 2). Dog lyder det ikke på beboeren som om, 

det er noget, han selv er bekymret for. 

 

Hos beboerne er der også generelt en tilfredshed omkring designet. Ikonerne er tydelige, skærmen er nem 

at betjene, hvilket er godt for de ældre (Ansat 2). De er glade for at deres skærm er let, så de kan sidde med 

den. Udseendet er de alle også glade for, ”den er da sød” (Beboer 3). En af de ansatte tilføjer, at hun tror, 

det er vigtigt for de ældre, at det er en lille skærm, de kan sidde med i skødet. De vil helst ikke have noget 

sat op på vægen, det skal ikke fylde noget og det skal heller ikke veje noget.  

 

Trivsels Skærme i brug 

Kalender 

Fælles for de fire beboere, der har været testpersoner på pilotforsøget, gælder, at de er meget glade for 

Trivsels Skærmens kalenderfunktion. Skærmen fungerer som en slags ”ekstern harddisk”. Tre af dem bruger 

kalenderen meget og er meget begejstret for den. De bruger den til at se, hvad de skal i løbet af dagen, og 

se noget så simpelt som, hvilken dag og dato det er, så de sikre på, at de ser på aktiviteterne for den rigtige 

dag. Eksempelvis fortæller en beboer at der ”står derpå, hvad jeg skal i dag, og alt det der. Det er ikke lige-

som at få noget at vide, det glemmer vi fem minutter efter – det er en dejlig ting, og det hjælper os meget” 

(Beboer 1). Denne beboer tjekker kalenderen som det første når hun står op om morgenen, og siger, det er 

rart, at hun slippe for at stå at bladre i en papirskalender. En anden beboer fortæller ligeledes, at det er rart 

med en skærm at skrive på, da blyant og papir nemt bliver væk.   

 

Desuden fortæller en beboer, at det er smart, at hun får en påmindelse på skærmen (den siger et ”pling”) 

cirka en halv time før, en aktivitet begynder. Som hun siger, kan hun lave noget andet og glemme tiden, og 

så er det godt for hende at blive husket på, hvad klokken er og at det er tid til at komme af sted (Beboer 4). 

 

Madvalg 

En anden funktion, alle fire beboere er glade for, er ”madvalg”. På Lindholm Plejehjem har beboerne ikke 

selv mulighed for at vælge, hvad de skal have at spise, så de bruger blot funktionen til at tjekke madplanen, 

hvilket de er glade for at kunne. På Søndersøhave har borgerne derimod forskellige menuer at vælge i mel-

lem. Den ene af testpersoner er ikke længere med i madordningen, men da hun var, syntes hun, det var fint, 

at hun kunne se på skærmen, hvad hun skulle have at spise og at hun kunne bestille mad på den. Den an-

den testperson på Søndersøhave får en liste ind af døren, hvor der står, hvad hun kan vælge at spise. Først 
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krydser hun sine madvalg af på sedlen, og bagefter taster hun valgene ind i madvalg-programmet på sin 

Trivsels Skærm (Beboer 3). 

 

Fjernbetjening 

Hvad angår funktionen ”fjernbetjening” er det i forskelligt omfang, hvor meget de fire testpersoner har benyt-

tet denne. Generelt er det dog en funktion både de og de ansatte er begejstrede for og kan se muligheder i.  

Tre af beboerne benytter sig meget af, at de på deres Trivsels Skærm kan regulere varmen i deres hjem. De 

er især begejstrede for, at de på skærmen kan se, hvor varmt det er i lejligheden og kan justere temperatu-

ren efter det, hvilket de ikke kan på radiatoren uden at bruge skærmen. Særligt er der en af beboerne, der 

har meget glæde af at kunne regulere temperaturen, da hun har sklerose og derfor er meget varmefølsom. 

Om varme-fjernbetjeningen siger hun: ”her synes jeg, den er helt genial”. Eksempelvis er hun glad for at 

kunne skrue ned om natten, og for at kunne skrue ned, hvis hun er væk et stykke tid (Beboer 4). Den sidste 

af beboerne bruger slet ikke fjernbetjeningen til at regulere temperaturen, da hun har konstateret at tempera-

turen er som den skal være i hendes lejlighed og derfor ikke synes, hun har behov for den (Beboer 3).  

Ligeledes er der også tre af test-beboere, der bruger lys-fjernbetjeningen. Særligt ser det ud til, det ud til, der 

er en fremtid i denne funktion. Eksempelvis fortæller en af de ansatte, at skærmen giver en tryghed, hvis 

beboerne tager den med ind til sengen, og de kan tænde lyset hele vejen ud på badeværelset, når de skal 

på toilettet om natten. Det er nemlig ofte her, der sker uheld fordi, de ældre falder (Ansat 2). Dette er også 

lige præcis, hvad en af beboerne fortæller, at hun bruger sin skærm til. Mest går hun hen og tænder og sluk-

ker som hun plejer, men om aftenen bruger hun dog nogle gange funktionen, så der er tændt lys på bade-

værelset når hun når derud. Som hun siger, ”så er man fri for at gå og falde over noget” (Beboer 1). Den 

eneste beboer, der ikke bruger denne funktion, går rimelig godt, hvorfor hun ikke mener, hun har behov for 

den (Beboer 4). 

 

Videoopkald  

De fire test-beboere har brugt videofunktionen i forskelligt omfang: To af dem har brugt den lidt og to har slet 

ikke prøvet at bruge den endnu. Derfor føler de sig heller ikke helt trygge ved at bruge denne funktion. På 

trods heraf, vil de alle gerne bruge funktionen mere, især fordi, de synes, det er sjovt, de kan se, hvem de 

snakker med. 

 

Da den ene beboer skal interviewes i forbindelse med nærværende evaluering, har vedkommende lige 

snakket med sit barnebarn på Skype. Barnebarnet er godt 20 år og bor ikke langt fra ham, men han fortæl-

ler: ”hun kunne jo ikke tåle, at jeg havde det, så skulle hun fandeme også havde det” (Beboer 2). Indtil videre 

er det kun noget af familien, der har fået installeret Skype, og det er sket for ganske nylig, hvorfor han ikke 

har så meget erfaring med det. Selvom han kun har brugt funktionen lidt, er det allerede hans oplevelse, at 

det er nemmere for ham at komme i kontakt med sine børn, når han har Trivsels Skærmen. Ligesom de 

andre, synes han også, det er rart, han kan se dem, han snakker med. Han fortæller også, at når hans fami-

lie ved, han har det godt, er de ikke så bekymrede for ham (Beboer 2). En af de andre beboere, der dog kun 

har brugt Skype et par gange, har en søn i USA og et barnebarn i London. Hun fortæller ligeledes, at det var 
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sjovt for hende at se sin søn samtidig med, at hun snakkede med ham. Især var det sjovt, at hun på skær-

men kunne se, hvordan sønnen bor, når hun nu ikke har besøgt ham og ved, at hun heller ikke kommer til 

det i fremtiden. 

 

Andet 

Det er planlagt, at den færdige version af Trivsels Skærmen skal udarbejdes med yderligere funktioner, hvil-

ket, med udgangspunkt i resultaterne af midtvejsevalueringen, ikke ser ud at blive noget problem. Foruden 

prototypens fire funktioner, har to af test-beboerne nemlig allerede prøvet at bruge de ekstra programmer, 

der ligger på skærmens skrivebord, og ”Der er rigtig meget, man kan finde herpå!”. Disse beboere har altså 

fået meget mere ud af Trivsels Skærmen end det egentlig var tænkt, at de skulle. Det virker bare ikke til, at 

de ved, at det ikke var meningen. Således er der opnået mere med pilotforsøget end det var hensigten. Ek-

sempelvis har en af beboerne fundet spil på sin skærm, og har prøvet at tænde og slukke sit fjernsyn med 

den. Hun har ikke fået hjælp til at finde de ekstra funktioner, men fortæller, at: ”Det er noget, jeg har siddet 

og leget mig til”. Og det virker til, at hun bare hygger sig med at lege med skærmen (Beboer 1).  

 

Installation af skærmene  

På begge plejehjem oplevede de ansatte en meget stabil installation af skærmene, der forløb uden nogen 

problemer. Er der opstået nogen problemer, har leverandøren, der også er teknisk ansvarlig, taget sig af det 

og har hjulpet godt, og småtingene er blevet justeret undervejs. På Lindholm Plejehjem kom først en elektri-

ker og lavede installationerne på stuerne, og derefter kom leverandøren og gav dem, og lederne på stedet, 

en introduktion til, hvordan skærmene fungerer. Kommunens computere skulle sammenkøres med leveran-

dørens firmas computere og systemer, hvilket betød at de skulle vente et par dage. Dette er dog det eneste, 

problem de har oplevet. Alt i alt er det gået godt, med at samarbejde med leverandøren (Ansat 1). En af de 

ansatte udtrykker sin bekymring for, hvad de skal gøre efter sommeren, når projektet er slut og dermed også 

servicen.  

 

Idéer til fremtidig brug af Trivsels Skærme 

Gennem interview med beboerne kom der idéer frem til, hvordan Trivsels Skærmene kan forbedres, dette 

selvom de ikke alle umiddelbart savnede noget. Ligeledes kom de to ansatte også med forslag og idéer til 

forbedring.  

 

På tværs af testpersonerne er der delte meninger om, hvad skærmene skal kunne bruges til. Noget tyder 

dermed på, at skærmene og dertilhørende programmer skal tilpasses den enkelte og denne individuelle 

behov. Eksempelvis fortælle en beboer, at han ønsker, at skærmen skal kunne noget, der kan underholde 

ham hjemme på plejehjemmet, for eksempel spil. Han har hverken lyst til, eller behov for, at få mere hjælp 

(Beboer 2). En ansat siger, modsat hertil, at skærmen generelt skal kunne det, der gør hverdagen lettere for 

beboerne og de ansatte (Ansat 2). 

 

Spil og kabaler 

Særligt i forhold til spil og kabaler er der delte meninger. Der synes at være en generel begejstring hos be-
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boerne i forhold til at kunne lægge kabale på skærmen: ”Det kunne være fint – meget fint” (Beboer 4). Der-

udover vil en enkelt af beboerne gerne have, at han kan spille spil på sin Trivsels Skærm (Beboer 2).  

 

I forhold til spil, foreslår en af de ansatte, at der skal være spil, der kan fungere som hjernegymnastik, ek-

sempelvis kryds og tværs med store kasser eller andre spil med alfabetet. Selvom det er stillesiddende akti-

viteter, er det godt for at få hjernen aktiveret. Eksempelvis kan det også være godt til dem, der skal have 

trænet sproget. Hvis der skal være spil på, som flere personer spiller, foreslår hun, det er kortspil og ludo, da 

det er de spil, beboerne oftest spiller sammen. Hvad angår motion og fysisk aktivitet, tror hun dog ikke, at 

skærmene vil hjælpe beboerne til at være aktive hjemme på deres egne stuer. I stedet ser hun mulighed i, at 

en stemme på skærmen minder beboerne om at der eksempelvis er stolegymnastik. Altså skal Trivsels 

Skærmen opfordre til, at beboerne kommer ud og deltager i fællesaktiviteter og er sammen med andre be-

boere (Ansat 1). 

 

Fjernbetjening til vinduer og gardiner 

En idé, der går igen hos testpersoner er, at Trivsels Skærmen skal kunne bruges som fjernbetjening til at 

åbne og lukke vinduer samt til at styre gardinerne på stuerne. Eksempelvis fortæller en beboer, at hun godt 

kunne tænke sig, at skærmen kan åbne og lukke vinduer. Hun sover med åbne vinduer om natten, men hvis 

de blæser op, bliver hun nødt til at ringe efter personalet, der kan komme at lukke dem for hende, fordi hun 

ikke selv kan nå – og hun er ikke glad for at kalde på personalet, da hun risikerer at forstyrre dem midt i no-

get, der er vigtigere. Hun vil helst, hvis hun kan klare sig uden, at de skal komme at hjælpe, og hun synes, 

det vil være dejligt, hvis hun kan ligge i sin seng at åbne og lukke for vindnuet med sin skærm. Desuden har 

hun generelt svært ved at nå vinduerne, dette selvom hun ellers er raskgående (Beboer 1). 

 

Idéen om denne funktion bakkes op af begge ansatte, der mener at funktionen vil gøre hverdagen lettere 

både for personale og beboere. Den ene af dem mener, at der er en stor fremtid i lys- og varmestyring samt 

at beboerne kan styre vinduer og gardiner. Skærmene bør, ifølge hende, installeres i alle boliger og med 

censorer tilsluttet skærmene, eks. lysfølsomhed. Dette er et område, hun venter meget af, og hun tror også, 

det vil være rigtig godt i forhold til energibesparelser. Hun mener, at der fremadrettet skal tænkes på at lave 

vinduer med motorer på, så de ansatte ikke skal komme rendende hele tiden, eller at vinduet er åbent for 

længe, fordi det bliver glemt. Det vil også være godt med gardiner med motorer, der kan trækkes til og fra 

(Ansat 2). Den anden ansatte siger, i forlængelse heraf, at vinduer og gardiner med motorer særligt vil være 

givtigt for handicappede, der ellers ikke selv kan styre dem. Desuden er nogle af beboere kede af at være 

afhængige af at få hjælp (Ansat 1).  

 

Tovejskommunikation 

At der kan kommunikeres begge veje på Trivsels Skærmene, er også noget, der efterspørges. Eksempelvis 

fortæller en beboer, at det kunne være rart, hvis hun kan skrive tilbage, når hun får en besked fra personalet. 

Det ville være fint for hende, hvis hun bare kan skrive ”ok”, så personalet ved, hun har modtaget og set det, 

de har skrevet til hende (Beboer 4).  
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Online vare- og madbestilling 

Online varebestilling er et forslag, der fremkommer hos begge ansatte. På Søndersøhave forsøger de sig 

allerede med varebestillingen, men på siden www.intervare.dk er ikonerne og skriften for lille til, at de ældre 

kan læse det, og ikonerne er for små til touch-skærm. Hos beboerne er der dog delte meninger: Lindholm 

Plejehjem ligger lige ved siden af en købmand, hvorfor de to beboere herfra ikke har interesse i at bestille 

varer online. Desuden er det vigtigt for dem at komme ud at bevæge sig. På Søndersøhave er det derimod 

en idé, begge beboere synes godt om. Alligevel er en beboer herfra lidt tøvende omkring denne fremtidige 

funktion, for de på stedet har de allerede en indkøbsordning, der virker upåklageligt.  

 

På Søndersøhave skal deres madbestillingssystem lægges på skærmen, så hver enkelt beboer kan bestille 

mad direkte fra stedets middags-leverandør. Dette kræver, at leverandøren har en applikation til at modtage 

online bestillinger, hvilket er et krav næste gang, der skal forhandles madordning. 

 

Udvidet kalender 

Der er også efterspørgsel på, at kalenderen kan bruges til mere, end den bliver brugt til nu. Her efterspørger 

en beboer, at hendes families fødselsdage bliver lagt ind i kalenderen, så hun bliver husker på, at de har 

fødselsdag. 

 

Beboernes journal 

Ydermere forslås det, at ansatte på plejehjem i fremtiden kan bruge skærmene sammen med beboerne, 

dette i forhold til adgang til omsorgssystemet. Her ser en ansat muligheder i, hvis beboerne selv kan skrive 

(eller være medbestemmende på, hvad der skal stå) om dem i deres journal/dagbog på plejehjemmet. På 

den måde afslutter personalet besøget. Hvis personalet kan skrive på borgerens egen skærm, og borgeren 

selv kan gå ind at læse, hvad der står om vedkommende (Ansat 2). 

 

Videoopkald 

Selvom beboerne ikke bruger videoopkalds-funktionen så meget endnu, kan en af de ansatte se, at det kan 

blive mere udbredt – Alene det, at det er gratis at rige helt til USA! (Ansat 2). Sådan lyder det også fra bebo-

erne, der gerne vil bruge funktionen noget mere. De synes også, det er sjovt, at de kan se dem, de snakker 

med. Desuden er der hos beboerne efterspørgsel på, at det er muligt at have videoopkald med personalet 

på plejehjemmet (Beboer 2). 

 

Da en af beboerne hører om, at hun måske skal snakke med testpersonerne fra det andet plejehjem, er hun 

meget interesseret. Hun lyder også interesseret i at have de to som en slags pennevenner på Skype, og 

siger, det ikke er umuligt at forestille sig, at de kan holde kontakten efter forsøget (Beboer 3).  

 

Internet 

Det virker til, at det vil blive taget godt imod, hvis beboerne introduceres for, hvordan de bruger internet på 

deres Trivsels Skærme. Et eksempel herpå findes hos en beboer, der flere gange under interviewet fortæller 

om Facebook og siger, at det er noget, hendes døtre snakker meget om. Da hun lærer, at Trivsels Skærmen 
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kan gå på internettet, og at hun derfor også kan få en Facebook-konto, virker hun meget interesseret (Bebo-

er 1). En anden beboer har desuden, ved siden af sin Trivsels Skærm, en Ipad som hun bruger til at sende 

e-mails fra (Beboer 4).  

 

Trivsel for beboerne 

Det kan konkluderes, med udgangspunkt i interviewene med de fire test-beboerne, at der er en sammen-

hæng mellem beboernes egen definition af trivsel, og de tilbud og muligheder, der findes i udvikling og im-

plementering af Trivsels Skærme. Trivsel for dem kan opsamlende siges at være sammenhængende med 

tryghed og pleje, men også selvstændighed og privatliv. Med implementering af Trivsels Skærme er det hen-

sigten, at ældre beboere skal være mere selvhjulpne, eksempelvis ved at kunne regulere varmen selv og 

tænde lyset, så de selv kan gå op om natten. 

 

Det går igen hos beboerne, at de er glade for at bo, hvor de bor. De ansatte er søde ved dem og gode til at 

hjælpe, hvis de har behov for det. På trods heraf, vil beboerne gerne klare sig selv i det omfang, det er dem 

muligt, og de vil kun have hjælp og omsorg når det er nødvendigt. En beboer fortæller eksempelvis, at til-

fredshed er ”når vi selv kan lave lidt” (Beboer 1), altså hvad der netop er et af formålene med implementering 

af Trivsels Skærmene.   

 

Problemer og udfordringer 

Trods de store muligheder og gode resultater, der er nået med Trivsels Skærmene, allerede i pilotforsøget, 

er der også opstået problemer og udfordringer i forbindelse med implementering af skærmene. Disse frem-

går nedenfor. 

 

På Søndersøhave er skærmen til de ansatte blevet stjålet, så den er ikke blevet installeret på gangen, som 

den skulle have været. Da interviewet blev foretaget (d. 7. maj 2012) ventede de stadig på, at den ny skærm 

skulle blive sat op.  

 

Den ansatte på Søndersøhave efterspørger, at hele huset bliver udstyret med trådløst internet, så borgerne 

kan tage skærmene med sig rundt. Hun siger, det vil være fint, hvis test-beboerne kan vise de andre borge-

re, hvad skærmene kan. Desuden forudser hun, det kan give noget socialt mellem dem, hvis de kunne bruge 

skærmene sammen. Måske vil det også være en god idé med en skærm i caféen, borgerne kan bruge der til 

at gå på internettet eller Skype (Ansat 2). 

 

Mikrofonen og lyden kunne godt være bedre, når det nu er ældre, der bruger den. Dette understreges af en 

af de ansatte, der fortæller, at hun ikke tror, de ældre vil bruge den, hvis de skal have head set på, da det så 

bliver det for besværligt for dem (Ansat 2). 

 

Det vurderes, at det er vigtigt, at skærmen adlyder nemt og hurtigt. For nogle af de ældre, er skærmen lidt 

svær at trykke på, den kræver et lidt hårdt tryk. Særlig ved en af beboerne, er der problemer med at trykke 

på skærmen og det virker som om, at den reagerer for langsomt. Dette er et problem da de ældre ikke altid 
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har tålmodighed til at vente, og derfor nemt kan komme til at trykke to gange, eksempelvis på tænd/sluk-

knappen til lys, hvor de ikke kan forstå, hvorfor skærmen ikke virker.  

 

Som nævnt, synes det relevant, og ikke mindst interessant for beboerne, at de får en introduktion til brugen 

af funktionen ”Browser, der allerede er installeret på Trivsels Skærmene, men som de endnu ikke bruger. 

Flere af de ældre tror nemlig, de har brug for en computer ved siden af skærmen, hvis de også vil bruge 

internettet. Internettet er givtigt i forhold til det overordnede formål med Trivsels Skærmene, herunder ”at 

forbedre beboernes trivsel ved bl.a. at styrke beboernes adgang til informationer”.  
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Slutevaluering: Formål, design, metode og interessenter 

Formål med slutevalueringen 

Formålet med slutevalueringen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til at vurdere Trivsels Skærmens 

værdi og videre skæbne. Det sker ud fra en bedømmelse af, hvorvidt formålene med implementering er op-

nået. Dermed har evalueringen til formål at bedømme Trivsels Skærmene ud fra følgende succeskriterier: 

 

Opnået trivsel 

Det overordnede formål med Trivsels Skærme er at forbedre beboernes trivsel, herunder blandt andet også 

at styre og forbedre de dagligdags funktioner. I forbindelse med midtvejsevalueringen blev testbeboerne 

spurgt ind til, hvad trivsel er for dem. Dette udgør, sammen med ”Need to have-Kravspecifikationen”, bebo-

ernes egne definitioner af trivsel. Vigtigst synes det for de ældre at de kan klare sig selv i det omfang der er 

dem muligt, her bruges ord som selvstændighed, privatliv, fred og ro, uafhængighed, selvhjulpenhed, tryg-

hed i egen bolig, indflydelse, kontrol over hverdagen. Samtidig med at beboerne ønsker privatliv og at klare 

sig selv, er det dog vigtigt for dem at få hjælp og omsorg når det er nødvendigt. Her bliver pleje og tryghed 

italesat sammenhængende. Disse definitioner af trivsel er medtaget i interviewguiden. Hvad beboerne der-

udover forstår ved trivsel, er inddraget under de forskellige formål nedenfor.  

 

Adgangen til informationer 

Et formål med implementering af Trivsels Skærmene, er at beboernes adgang til informationer skal styrkes. 

Ligeledes er det, af beboerne, blevet defineret som trivsel at få ”adgang til verden udenfor”. Herunder er det 

yderligere interessant at klarlægge, hvorvidt og hvordan beboerne håndterer informationssøgning på inter-

nettet.  

 

Kontakt til familie og venner 

Trivsels Skærmene skal desuden medvirke til, at det skal være lettere for beboerne at komme i kontakt med 

familie og venner. Af beboerne omtales det også, som del af definitionen af trivsel, at samvær er vigtigt og at 

de kan kommunikere på en værdig måde. De ønsker at have kontakt med andre mennesker, og især er kon-

takten til børn og børnebørn vigtig. Det er også centralt for dem, at deres kæreste føler sig trygge, dette sam-

tidig med at de selv kan få opmærksomhed. På baggrund heraf, skal beboerne spørges ind til, hvorvidt de 

føler at deres kontakt til familie og venner er forbedret og gjort nemmere. Her inddrages de pårørendes (fa-

milier/ venner) oplevelser også. 

Kontakt til ansatte på plejehjemmet 

Med reference til det overordnede formål med Trivsels Skærmene, skulle implementering af skærmene ger-

ne have gjort beboernes kontakt til de ansatte på plejehjemmet nemmere. Til at belyse dette, inddrages bå-

de beboernes egne og de ansattes oplevelser af deres kontakt via Trivsels Skærm. 

 

Mængden af aktiviteter 

Ifølge implementeringens formål skal brug af Trivsels Skærme betyde, at beboernes aktiviteter øges og op-

timeres, dette såvel i hjemmet, i plejehjemmets aktivitetscenter og udenfor plejehjemmet. Ligeledes omtaler 

beboerne, at trivsel for dem også er ensbetydende med aktiviteter, samvær, natur og årstider, smukke omgi-
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velser – og ikke mindst udflugter med andre. Om det er opnået undersøges ved at spørge beboerne om 

mængden af aktiviteter som vedkommende deltog i før skærmen blev installeret og nu – både i og udenfor 

plejehjemmet. Hvorvidt beboeren er mere aktiv belyses desuden gennem interview med ansatte og pårøren-

de. 

 

Energiforbrug 

Et formål er ydermere, at energiforbruget i beboernes boliger skal kunne styres bedre samt skal optimeres. 

Fra beboernes side italesættes varme, lys, luft og klima ligeledes i forbindelse med tryghed. For at indfange, 

hvorvidt dette formål er imødekommet, spørges beboerne ind til deres oplevelse af at kunne styre lys og 

varme fra Trivsels Skærmen og de ansatte spørges ind til om deres indtryk af beboernes anvendelse af dis-

se funktioner samt deres indtryk af om disse har nedsat energiforbruget. 

 

De ansattes arbejdsgang 

Som resultat af implementering af Trivsels Skærmene, skulle de ansattes arbejdsgang gerne være blevet 

lettet. Hvorvidt dette er tilfældet evalueres med udgangspunkt i de ansattes egen oplevelse af deres ar-

bejdsgang, dette gennem interview med de ansatte. 

 

Design af evaluering 

Ligesom til midtvejsevalueringen bruges den kvalitative forskningsstrategi også til slutevalueringen. Med 

denne strategi er det nemlig muligt at opnå et større kendskab til brugernes subjektive meninger om Trivsels 

Skærmen. På den måde bliver det muligt at få indblik i brugen og anvendeligheden af skærmene, dette set 

fra de forskellige interessenter. 

 

På baggrund af formålene med slutevalueringen, laves en summativ bedømmelsesorienteret evaluering. Det 

betyder, at det gennem evalueringen kan måles, og vurderes, om Trivsels Skærmene tilstrækkeligt effektivt 

lever op til forventningerne og målene. Her er succeskriterierne helt centrale, og det er derfor formålene med 

evalueringen er specificeret ovenfor. 

 

Interviewstrategi 

Ligesom til midtvejsevalueringen anvendes der en semistruktureret interviewguide til de kvalitative inter-

views. Dette giver en åbenhed, der gør det muligt at indfange interessenternes egne holdninger og oplevel-

ser i forhold til skærmene. Samtidig sikrer interviewguiden en vis struktur, så interviewet stadig er fokuseret 

på formålet. 

 

Interessenter, der skal inddrages 

På baggrund af ovenstående formål med slutevalueringen, skal følgende interessenter interviewes i forbin-

delse med bedømmelsen af implementeringen af Trivsels Skærme: 

- Beboere 

- Ansatte 

- Pårørende (familie, venner) 
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Bilag 1: Interviewguide til midtvejsevaluering af Trivsels Skærme  

Beboere 

Vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvordan det har været for dig at bruge Trivsels Skærmen indtil vide-

re. Så kan vi nemlig finde ud af, hvordan skærmen kan gøres endnu bedre. Samtalen kommer kun til at tage 

omkring en halv time og vi optager den, så vi bagefter kan huske, hvad du har fortalt.  

 

Først vil jeg gerne vide, hvad du bruger din Trivsels Skærm til? 

 Hvad bruger du den mest til? 

 

Er der noget andet, du godt kunne tænke at bruge den til – eller bruge den mere til? 

 

 

Hvad synes du om at have skærmen? Er der nogle særligt gode og dårlige ting ved den? 

 Hvordan har det overordnet fungeret? Problemer? Noget, der driller? 

 Hvad synes du om teknologien/ det fysiske? Størrelsen, trykkefunktionen, synlighed, lyd, 

 bevægelighed m.m. 

 Hvad synes du om programmerne/ mulighederne ved skærmen? Brugbarheden af de enkelte 

 funktioner, overskuelighed. Hvilke funktioner synes du har fungeret godt, hvilke har fungeret 

 mindre godt, og hvorfor? 

 

Har du forslag til, hvordan skærmen kan forbedres, så du vil få endnu mere glæde af den? 

 Er der noget, den ikke kan nu, du godt kunne tænke dig, at den kunne? 

 

 

Hvilke erfaringer havde du med IT/ EDB (altså computere, mobiltelefoner mm.) inden, at du fik skærmen? 

 Tror du, det har betydet noget i forhold til, hvor let/ svært, du har haft ved at bruge den? 

 

Hvilke forventninger havde du til skærmen inden, du fik den? 

 Er den sværere eller lettere at bruge, end du havde troet? 

 

Er du bedre til at bruge andet IT nu, efter du har fået skærmen? 

 Har du lyst til at bruge andet IT noget mere? 

 

 

Nu vil jeg gerne have, at du prøver at beskrive, hvad trivsel er for dig? 

 Altså, hvad skal der til for at du føler dig glad og godt tilpas? 

 

 

Er der andet, du godt kunne tænke dig at fortælle om din erfaring med Trivsels Skærmen? Synes du, at vi 

har fået talt om det hele? 
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Ansatte 

Vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvordan det har været for dig at bruge Trivsels Skærmen indtil vide-

re, og din forståelse af beboernes oplevelse. Så kan vi nemlig finde ud af, hvordan skærmen kan gøres end-

nu bedre. Samtalen kommer kun til at tage omkring en halv time.  

 

Hvilke overordnede forventninger havde du til trivselsskærmen?  

 I forhold til muligheder, forventede udfordringer, trivselsfremme, brugbarheden, m.m. 

 

Hvordan har du oplevet processen med installering af skærmene?  

 Har du oplevet klager eller forstyrrelser i den daglige drift?  

 

Har du oplevet, at Trivsels Skærmen har gjort en forskel for personalets hverdag? 

 Og hvordan? Er arbejdsgangene effektiviseret? 

 

Hvilken betydning har skærmen haft for dig selv? 

 Du må gerne give eksempler. 

 

Hvilken betydning virker det til, for dig, at skærmene har for beboerne? 

 

Hvad er din foreløbige oplevelse af beboernes respons på Trivsels Skærmen?  

 Hvor tilfredse virker de indtil videre, både med hensyn til selve skærmen og deres generelle 

 trivsel? 

 

Har du oplevet noget overraskende i forhold til skærmene? 

 Både for dig selv og beboerne.  

 

 

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre Trivsels Skærmen på en måde, så personalet og beboerne vil få 

mere glæde af den?  

 

Og kan du allerede nu se nye udviklingsmuligheder ved brugen af trivselsskærme for plejehjemsbeboere? 

 

 

Er der noget mere, du gerne vil fortælle om, som du synes, vi mangler? 
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Bilag 2: Interviewguide til slutevaluering af Trivsels Skærme  

Beboere 

Nu er det omkring __X__ tid siden, at vi første gang var her at snakke med dig omkring din Trivsels Skærm. 

Ligesom sidst vi var her, kunne vi i dag godt tænke os at høre lidt om, hvad du bruger Trivsels Skærmen til, 

hvordan det har været for dig osv.  

I dag vil vi også gerne have lov til at optage, hvad du fortæller, så vi kan være sikre på at kunne huske det 

når vi kommer hjem også.  

 

 

Hvad synes du generelt om din Trivsels Skærm? Hvordan har det været at have den? 

Er der nogle særligt gode og dårlige ting ved den? 

  

Hvordan har det overordnet fungeret? Problemer? Noget, der har drillet? 

 

 

Da vi var på besøg i foråret, brugte du mest din skærm til at __X__. Er det det samme, du bruger den til nu ? 

 Hvad bruger du den mest til nu? 

 

Er der nogle af funktionerne på den, du er særligt glad for? 

 

 

Hvilke af de andre funktioner/ muligheder har du brugt - og hvad synes du om dem?  

Hvordan har funktioner kunnet hjælpe dig? 

Hvad synes du om fjernbetjeningen til lys og varme? 

 

Har Skype og e-mails gjort det nemmere at være i kontakt med familie/venner? Er din kontakt 

til dem blevet forbedret? 

 

Har du været på internettet på din skærm? Har du brugt den til at søge informationer?  

Hvordan har det så fungeret? 

 

Har du brugt skærmen til at snakke med de ansatte her? Har skærmen gjort det nemmere at 

være i kontakt med dem? 

 

Har du været til flere aktiviteter efter, du har fået skærmen? Har det været her i huset eller 

udenfor? Hvordan har skærmen kunnet hjælpe med det? 

Har du brugt skærmen til at spille på? 

 

Hvilke funktioner synes du har fungeret godt, hvilke har fungeret mindre godt, og hvorfor? 
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Hvad kan man sige, at din skærm overordnet set betyder for dig? 

 Føler du, at du er mere selvhjulpen og at du kan klare mere selv? 

 Hvad har skærmen betydet for dit privatliv? 

 

Får du lige så meget hjælp fra de ansatte som før du fik skærmen? 

Hvis mindre: Får du stadig den hjælp, du har brug for, så du føler dig godt tilpas? 

 

 

Har du forslag til, hvordan skærmen kan forbedres, så du vil få endnu mere glæde af den? 

 Er der noget, den ikke kan nu, du godt kunne tænke dig, at den kunne? 

 

Er der andet, du godt kunne tænke dig at fortælle om din erfaring med Trivsels Skærmen? Synes du, at vi 

har fået talt om det hele? 

Nu er du jo færdig som testperson. Tror du alligevel, du vil bruge din skærm? 
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