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1 Resumé 
I projekt ”Længere Hjemme Sammen” er et sensorbaseret varslingssystem blevet testet af 31 demenssyge borgere og 

deres pårørende over en periode på mellem 8 og 14 måneder for de forskellige testdeltagere.  

Teknologien har til formål at give de pårørende mere tryghed, når de ikke befinder sig hjemme hos borgeren eller i lø-

bet af natten, hvor de ikke har mulighed for at holde opsyn. Den øgede tryghed skal være med til at muliggøre, at pårø-

rende får mod på at komme mere ud af hjemmet og derved opnå mere autonomi i deres hverdag. Ved at undgå social 

isolation sammen med den demenssyge borger og få mulighed for at lade de mentale batterier op gennem mere inter-

aktion med omverdenen, er hypotesen, at de pårørende vil være i stand til at passe borgeren længere tid i eget hjem, 

hvor en demenssyge borger typisk vil føle sig mest tryg i sine vante omgivelser. 

Testen har vist, at den testede teknologi, der hidtil kun er blevet brugt på institutioner, i sin nuværende udformning 

med sms-varslinger til borgerne ikke er egnet til brug i den beskrevne situation. Omvendt viser testen også, at ved at 

gøre produktet mere simpelt og målrettet til de borgere, der har tilstrækkelig teknologiske kompetencer til at betjene 

en nyudviklede app, er det muligt at opnå større brugertilfredshed og større tryghed. Dette forudsætter imidlertid et 

godt sammenspil mellem virksomhedens support og den offentlige organisation, der skal introducere og være ambassa-

dører for teknologien overfor borgeren og den pårørende.  

Læringspunkter fra projektet omkring ovenstående forhold danner udgangspunkt for rapportens implementerings-

guidelines, der suppleres med juridiske guidelines til implementering af dataopsamlende monitorerende teknologi hos 

borgere i private hjem. Under det juridiske afsnit er forhold knyttet til hjemmelsgrundlag, samtykke, værgemål og frem-

tidsfuldmagt blevet behandlet, lige som brug af personfølsomme data og tilhørende forbehold er berørt. Som en sidste 

krølle på det juridiske felt - og afledt af flere af de pårørendes forespørgsler om mulighederne – er videoovervågning i 

private hjem også blevet behandlet i forhold til nødvendige foranstaltninger, når hjemmet samtidig udgør en arbejds-

plads for kommunale medarbejdere.    

Evalueringen er baseret på omkring 100 borgerinterviews foretaget før opstart, midtvejs og afslutningsvis. Implemente-

ringsguidelines tager udgangspunkt i projektets praktiske erfaringer, evaluators løbende dialog med de i projektet til-

knyttede demenskonsulenter suppleret med dybdegående interviews med udvalgte demenskonsulenter. De juridiske 

guidelines er formuleret på baggrund af interviews med de deltagende kommuners juridiske specialister.  

 

2 Baggrund 
Støttet af Digitaliseringsstyrelsen har Viborg, Syddjurs, Aarhus, Hedensted og Silkeborg kommune i fællesskab udført et 

test- og evalueringsprojekt af det sensorbaserede varsling- og sikringssystem IntelligentCARE fra virksomheden      

ANYgroup til hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Projektet er foregået i perioden fra november 2015 til 

og med juni 2017. Bamberg Consult har stået for den tværgående projektledelse og evaluering af projektresultaterne. 

I projekt ”Længere hjemme sammen” har målet været at teste om, den nævnte teknologi kan medvirke til at give den 

nærmeste og ofte samboende pårørende til en demenssyge borger mere tryghed og autonomi i en udfordrende og 

stressende hverdag som primær omsorgsgiver for den berørte borger. Håbet er, at teknologien dermed vil kunne bi-

drage til, at den pårørende opnår et større mentalt og fysisk overskud i hverdagen, så vedkommende kan forblive den 

primære omsorgsgiver for den demenssyge borger, der derfor også vil kunne blive boende længere tid i trygge rammer 

i eget hjem. 

 Varslingssystemet, der er blevet testet, består af en række forskellige sensorer, der kommunikerer sammen for at sikre 

hjemmet og give både borgeren og dennes samboende ægtefælle/partner eller anden ikke-samboende nær pårørende 

mere tryghed. 

Evalueringen har til formål at undersøge ovennævnte antagelser om, at varslingssystemet kan bidrage til større tryghed 

og autonomi i hverdagen for nære pårørende til borgeren med demens. 
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Desuden skal projektet være med til at forberede kommunerne på de juridiske, organisatoriske og praktiske udfordrin-

ger, der måtte være forbundet med fremtidig implementering af lignende varslingssystemer i hjemmeplejen.   

For virksomheden ANYgroup har testprojektet været en mulighed for at opnå ny viden om brug af deres løsning hos 

hjemmeboende borgere med demens. Virksomheden har hidtil solgt løsningen til plejehjemsområdet, men ønsker med 

projektet at opnå ny viden for at kunne tilpasse produktet, så det også kan fungere optimalt til borgere i eget hjem.   

I april 2016 blev der baseret på indledende interviews med testdeltagerne udarbejdet en nulpunktsmåling og tilhø-

rende rapport, som havde til hensigt at etablere et før-test udgangspunkt for en efterfølgende effektvurdering af tekno-

logien i brug. I november 2016 blev der tilsvarende baseret på interviews med testdeltageren udarbejdet en midtvejs-

evalueringsrapport med formålet ”at tage temperaturen” på den igangværende testproces som afsæt for en række kor-

rigerende initiativer for testforløbet.   

Nærværende afsluttende evalueringsrapport bygger videre på erfaringerne fra de tidligere rapporter, der er blevet sup-

pleret med afsluttende interviews med testdeltagerne og en række udvalgte videnspersoner i de deltagende kommu-

ner. Rapporten kan læses særskilt fra de tidligere rapporter udarbejdet i projektet.  

De væsentligste analyser fra nulpunktsanalysen og midtvejsevalueringen er vedlagt denne rapport som bilag. For en 

detaljeret gennemgang af de to analyser henvises til de to tilhørende rapporter. 

3 Læsevejledning 
Denne afsluttende rapport består overordnet af to dele: Den første del er en evaluering af den testede teknologi base-

ret på data indhentet i projektperiode, mens den anden del har et mere generisk udgangspunkt, da den præsenterer 

nogle guidelines for implementering af lignende teknologier i kommunal regi.  

Evalueringen starter med en introduktion til projektet. Projektets forløb gennemgås som forståelsesramme for de valg 

og ændringer, som er sket i projektet. Efterfølgende beskrives forandringsmodellen bag det oprindelige evalueringsteo-

retiske setup og de tilhørende evalueringsmetoder. Dernæst gennemgås teknologiens virkemåde, som oplæg til selve 

evalueringen.  

I den anden halvdel af rapporten opstilles en række guidelines i forhold til implementering af dataindsamlende og mo-

niterende teknologi i kommunalt sammenhæng. Der fokuseres på følgende områder: Relevant målgruppe for teknolo-

gien. Håndtering af målgruppen med hensyn til kommunikation og support. Den kommunale organisation og forhold, 

der er relevante i forhold til ibrugtagning af teknologi, som den testede. Afslutningsvis beskæftiger rapporten sig med 

de juridiske udfordringer, der er knyttet til at bruge kommunalt bevilget dataindsamlende og moniterende teknologi i 

borgers private hjem.  

Rapporten rundes af med et konkluderende afsnit, der opsummerer rapportens vigtigste pointer. God læselyst! 
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4 Projektets forløb  
Projektet er blevet gennemført med 3 primære afrapporteringer, som det er vist i figur 1: Nulpunktsanalysen, midtvejs-

evalueringen og denne slutevaluering. Slutevalueringen er baseret på viden fra de foregående analyser og den afslut-

tende dataindsamling i maj og juni 2017:  

 

 

figur 1: Projektforløb 

 

Projektet har fra starten haft fokus på ægtefæller, partnere eller andre nære pårørende, der bor sammen med en de-

menssyge borger. I projektet er varslingssystemet imidlertid også i mindre omfang blevet tilbudt til enkelte enlige de-

menssyge borgere og deres nærmeste ikke-samboende pårørende.  

4.1 Indledende borgermøder og installation 
Inden rekrutteringen gik i gang, afholdte kommunernes projektledere og den tværgående projektleder lokale møder 

med demenskonsulenterne1, der skulle stå for den indledende borgerkontakt. Formålet var at orientere nærmere om 

projektet og diskutere udvælgelseskriterier og den praktiske gennemførelse af rekrutteringsprocessen. På møderne 

blev det aftalt, at den formelle rekruttering skulle foregå som et indledende møde mellem borgeren, dennes pårø-

rende, den tilknyttede demenskonsulent og den tværgående projektleder som evaluator.  

På de indledende møder med borgeren gennemgik den tværgående projektleder teknologien, projektforløbet og vilkår 

for deltagelse i dialog med borger og pårørende. Efterfølgende blev borgeren og pårørende hver bedt om at under-

skrive en samtykkeerklæring, der giver kommunen ret til at anvende borgerdata og indsamlede projektdata i anonymi-

seret form til evaluering af varslingssystemet. På møderne blev borger og pårørende også bedt om at udfylde to spørge-

skemaer til brug for nulpunktsanalysen, som er nærmere beskrevet i metodeafsnittet.    

Umiddelbart efter det indledende møde og afgivelse af samtykkeerklæring og dermed erklæring om projektdeltagelse 

blev der hurtigst muligt lavet aftaler med ANYgroups installatører om opsætning af varslingssystemet i den enkelte bor-

gers hjem. Udrulning af udstyret blev påbegyndt i april 2016. 

Generelt forløb installationsprocessen tilfredsstillende, men ét enkelt forhold betød en mindre forsinkelse på 2 uger: 

Virksomheden havde fået produceret nogle delvist defekte sensorer, hvilket først blev opdaget efter, at de var installe-

ret hos nogle enkelte borgere. Nye sensorer blev fremskaffet og installeret hos de berørte borgere.  

                                                                 
1 Kommunernes organisering af demensindsatsen er forskellige fra kommune til kommune. Mange kommuner anvender betegnelsen demenskoordi-
nator i stedet for demenskonsulent, men i denne rapport anvendes demenskonsulent generelt for en medarbejder i en kommune, der på borgerni-
veau agerer kontaktperson og koordinator for kommunens demensindsats.  
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For at sikre en grundig orientering af borgerne og de pårørende om teknologien valgte ANYgroup at udføre de fleste 

installationer med 2 teknikere, hvor den ene stod for dialogen med borger og pårørende om systemet og nødvendige 

justeringer i forhold til beboernes normale dagligdag. Installationsaftalerne blev gennemført med tilstedeværelse af en 

kommunal demenskonsulent.  

Hos enkelte borgere blev installationsbesøget foretaget af én tekniker og en demenskonsulent. Det viste sig ikke at 

være ideelt, da de pårørende ofte har mange spørgsmål til teknikken, som demenskonsulenterne ikke følte sig klædt på 

til at svare, mens teknikeren var optaget med installationen. 

I opstartsfasen blev der derfor også afholdt en fælles demonstrationsworkshop for de demenskonsulenter, som var til-

knyttet projektet. Formålet var som antydet at give demenskonsulenterne et bedre indblik i teknologien, da mange i 

den første del af rekrutteringsforløbet følte sig utilstrækkelig orienteret om teknologien. 

De pårørende har i hele projektperioden haft mulighed for at ringe til både virksomheden og deres tilknyttede demens-

konsulent, hvis der var problemer med systemet. 

Oprindeligt var det målet at teste systemet i 50 hjem, hvor de ca. 5 installationer skulle være hos enlige demenssyge 

borgere. Rekruttering af testdeltagere viste sig imidlertid særdeles udfordrende og tidskrævende i de deltagende kom-

muner. 

Da nulpunktsanalysen blev foretaget i april 2016 måned var der 21 borgere med pårørende, som deltagere i projektet. 

Hen over sommeren og efteråret 2016 lykkedes det at finde flere interesserede borgere som deltagere.  

Inden midtvejsevalueringen deltog 31 borgere med pårørende i projektet, hvor en enkelt borger boede alene.  

 

4.2 Midtvejsevalueringen 
I forbindelse med dataindsamlingen til midtvejsevalueringen afholdte evaluator samtaler med de pårørende og borgere 

i projektet. Her blev det klart, at mange havde haft store problemer med teknologien, og nogle havde på forhånd opgi-

vet at bruge den. Af de adspurgte havde 8 par fået efterjusteret deres varslingssystem siden den oprindelige installa-

tion. Det er en relativ høj andel, men det afspejler også, at der er tale om en teknologi, der har krævet overraskende 

meget tilpasning til den enkelte borger og pårørende. 

Midtvejssamtalen afslørede også, at langt flere havde haft problemer med deres installationer, men i de tilfælde havde 

de pårørende enten helt opgivet at bruge systemet eller været i tvivl om, hvem de skulle tage fat i for at få det løst. 

I forbindelse med udarbejdelsen af midtvejsevalueringen blev de mange problemer og frafald drøftet med leverandø-

ren.  I forhold til den kritik som testdeltagerne havde givet udtryk for med hensyn til systemets funktionalitet, lovede 

ANYgroup, at der ville blive iværksat et større udviklingsarbejde for at tilpasse og forsimple systemet. ANYgroup meldte 

på det tidspunkt ud, at de regnede med at kunne opdatere systemerne hos borgerne i løbet af januar måned. ”Løsnin-

gen vil blive mere enkel og køre mere automatisk samt have færre alarmer/varslinger end nuværende løsning”, var mel-

dingen fra virksomheden.  

De fleste af testdeltagerne valgte derfor trods skepsis at fortsætte i projektet, da det blev aftalt, at leverandøren umid-

delbart efterfølgende også skulle opsøge dem og gøre en ekstra indsats for at få teknologien til at virke hos disse bor-

gere. 8 par (pårørende og borgere) valgte alligevel at få nedtaget deres installationer efter midtvejsevalueringen. 

I slutningen af marts måned var ANYgroup endelig klar med en opdatering til systemet i form af en videreudviklet app 

baseret på Life-Manager app’en fra deres samarbejdspartner Life-Partners ApS. Der blev derfor afholdt en workshop for 

projektets demenskonsulenter den 4. april, hvor de fik mulighed for at blive introduceret til app’en, så de på egen hånd 

kunne se, hvordan den virkede sammen med det sensorbaserede varslingssystem, inden den skulle præsenteres for 

interesserede testdeltagere. Kort fortalt skulle app’en erstatte de sms-baserede varslinger med alarmbeskeder på kom-

patible smartphones og tablets (Android og iOS). Derudover indeholdte app’en en række ny funktioner, som testdelta-

gerne også fik mulighed for at teste.  
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Efter workshoppen påbegyndte ANYgroup udrulning af app’en til de 10 pårørende, der var interesserede i at teste den. 

Udrulningen skete ved, at ANYgroup tog rundt til borgere og pårørende og hjalp dem med installationen af app’en på 

deres telefoner og tablets.  

Kommunerne valgte efter midtvejsevalueringen aktivt at indstille yderligere rekruttering af borgere til projektet. I dia-

log med evaluator blev det aftalt, at eventuelle nye testdeltagere ikke ville indgå i den spørgeskema-baserede statisti-

ske del af analysen, og at de kun ville blive interviewet ved opstart og afslutning af testforløbet modsat de oprindelige 

deltagere, der også var blevet interviewet i forbindelse med midtvejsevalueringen. 

I projektforløbet har der ikke overraskende set i forhold til målgruppen desuden været et mere naturligt frafald af test-

deltagere. 3 borgere og deres pårørende er stoppet i projektet pga. dødsfald, og 4 borgere og pårørende er trådt ud af 

projektet, fordi den demenssyge borger er flyttet på plejehjem. 

 

4.3 National konference om digital velfærd og overvågning 
Afledt af en række juridiske og etiske problemstillinger identificeret ved opstart af projektet valgte projektets parter 

sideløbende at arrangere og afholde en national konference for at sætte samfundsmæssig fokus på udfordringer, der 

knytter sig til udbredelse af lignende teknologier til demenssyge borgere. Konferencen blev afholdt den 11. januar i 

Dokk1 i Aarhus med overskriften ”Digital velfærd – eller overvågning?”. Med 234 deltagere afspejler den overvældende 

interesse en stor efterspørgsel efter mere praksisorienteret viden på området. 

Konferencen havde oplæg af juridiske og etiske eksperter, der blev kombineret med praktiske erfaringer fra nærvæ-

rende projekt. Konferencen havde også bevågenhed fra Folketinget, og det blev efterfølgende aftalt at undersøge mu-

ligheden for at få et foretræde omkring de nævnte problemstillinger for Folketingets sundhedsudvalg. Dette forventes 

at ske i efteråret 2017. Konferencens pointer og oplæg har desuden tjent som inspirationskilde og vidensgrundlag for 

indholdet i denne rapport. 

 

4.4 Efter midtvejsevalueringen og frem mod afslutning af testforløbet 
Midtvejsevalueringen afslørede en række udfordringer ved teknologien og indikerede samtidigt, at det ikke ville blive 

muligt at opstille en valid business case på implementering af den testede teknologi. Den forventede effektskabelse 

baseret på forandringsmodellen beskrevet afsnit 5 viste sig i midtvejsevalueringens analyse urealistisk at opnå.    

I dialog med Digitaliseringsstyrelsen blev det derfor aftalt, at projektet skulle ændre fokus fra at synliggøre en økono-

misk gevinst ved den testede teknologi til mere generisk at uddrage nogle generelle guidelines for implementering af 

lignende monitorerende og dataopsamlende teknologi baseret på projektets praktiske erfaringer.  

Inden de afsluttende interviews med borgere og pårørende blev det aftalt mellem kommunerne og leverandøren 

ANYgroup, at hvis testdeltagerne ønskede at beholde deres installation, var dette muligt indtil udgangen af 2017. Til 

den tid vil kommunerne med udgangspunkt i den afsluttende evaluering tage en endelig beslutning om, hvad der skal 

ske med den installerede teknologi i borgernes hjem. 

Den afsluttende dataopsamling og borgerinterviews med de resterende 16 borgere og deres pårørende blev påbegyndt 

i slutningen af maj og afsluttet ved udgangen af juni måned 2017. Af disse har 4 borgere og deres pårørende valgt at 

beholde deres installationer det næste halve år. Resten vil få nedtaget deres installationer af ANYgroup hurtigst muligt 

efter sommerferien 2017. 
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5 Forandringsmodel 
Projektet blev oprindelig initieret ud fra nedenstående forandringsmodel, der på klassisk vis tager afsæt i en række ud-

fordringer, som projektet gennem en række indsatser og aktiviteter skulle være medvirkende til at løse: 

 

 

figur 2: Projektets forandringsmodel 

 

De forskellige led i figur 2 er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 

5.1 Udfordring 
Pårørende til demenssyge borgere er i dag udsat for et voldsomt psykisk og fysisk pres, da de oftest varetager den dag-

lige omsorg, praktiske gøremål og samtidig døgnet rundt må være overvågende overfor den demenssyge person, så der 

ikke sker utilsigtede hændelser. Af frygt for at den demenssyge borger forvolder skade på sig selv, når vedkommende 

ikke er under opsyn, vælger mange ægtefæller/partnere ufrivilligt at afskære sig fra at deltage i sociale aktiviteter uden 

for hjemmet. Det giver dem en vis tryghed at kunne holde opsyn med den demenssyge borger døgnet rundt, men sam-

tidig tapper det dem også for livsenergi og stimulation fra omverdenen. 

 Videnskabelige undersøgelser viser2, at ægtefællen/partneren til borgeren med demens på grund af det konstante 

mentale pres, manglende søvn og den sociale isolation svækkes hurtigere psykisk og fysisk end normalt, og at dette ofte 

med tiden føre til ufrivillig adskillelse af parret og dermed tab af livskvalitet til følge. 

Ved siden af den menneskelige dimension står de danske kommuner også overfor en økonomisk udfordring. Ifølge Nati-

onalt Videnscenter for Demens3 vil antallet af demenssyge stige voldsomt de kommende år. Kommunerne har allerede i 

dag svært ved at tilbyde et tilstrækkeligt antal demenstilpassede plejehjemspladser til deres borgere. Totaløkonomisk 

er det derfor også fordelagtigt, hvis demenssyge borgere på en forsvarlig måde kan forblive hjemmeboende længst mu-

ligt. Udgiften til en plejebolig til en demenssyg borger er typisk væsentlig dyrere end kommunale udgifter til demens-

syge borgere i eget hjem, hvilket er skitseret i Bilag A. 

På det mere organisatoriske og praktiske plan savner kommunerne i dag viden om, hvordan de kan tilbyde og hjælpe 

borgerne med at tage disse mere avancerede sensorbaserede varslingsteknologier i brug. Udfordringerne vedrører dels 

juridiske uklarheder omkring eventuelle overvågningsmæssige aspekter knyttet til teknologien og dels håndtering af 

demenssyge borgeres rettigheder og herunder muligheden for at opnå et habilt samtykke som forudsætning for ibrug-

tagen af teknologien. 

Den nye teknologi kan potentielt også udfordre de eksisterende ansvarsforhold og organisatoriske processer i den kom-

munale hjemmepleje. Teknologien kan eksempelvis anvendes til automatisk at identificere begyndende sygdomsforløb 

ved brug af dataopsamling af borgerens adfærd og dennes døgnrutiner i hjemmet. I fremtiden kunne man tænke sig, at 

disse oplysninger sendes videre til kommunen (hvis borgeren tillader dette), hvilket vil give kommunen et nyt redskab 

til at optimere sin service overfor borgeren, men også et nyt ansvar for at handle og udøve et omsorgsansvar for borge-

ren. Dette er ikke på samme måde tilfældet i dag, hvor eksempelvis en demenskonsulent udelukkende har en vejle-

dende funktion.  

Den testede teknologi IntelligentCARE løsningen fra ANYgroup rummer lignende funktioner. I projektet har kommu-

nerne imidlertid ikke ønsket at ændre på ansvarsforholdene for demenskonsulenterne, og systemets såkaldte ”sociale 

                                                                 
2 ”Pårørende til demente – En spørgeskemaundersøgelse om deres helbred og behov” (2007), Andersen-Ramberg, K., Birk-Olesen, M., Strid, A., An-
dersen C. K., Christiansen, T. Styrelsen for Social Service 
3 http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/ 
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varslinger” er derfor udelukkende tilgået den pårørende til den demenssyge borger. Den pårørende har så efterføl-

gende kunne rette henvendelse til kommunen og demenskonsulenten for vejledning om, hvad der bør foretages, hvil-

ket er i overensstemmelse med den eksisterende praksis. 

Projektets afsæt var derfor følgende udfordringer: 

I. Utrygheden hos den demenssyge borger og dennes pårørende  

II. De pårørendes mentale og fysiske svækkelse forårsaget af den konstante overvågenhed og usikkerhed 

III. Økonomiske udfordringer for kommunerne forbundet med udviklingen i antallet af demenssyge borgere 

IV. Juridiske udfordringer forbundet med overvågning og samtykke 

V. Organisatoriske og procesmæssige udfordringer i kommunen knyttet til implementering af alarmteknologien i 

hjemmeplejen 

 

5.2 Langsigtet effekt 
Projektet blev initieret ud fra en hypotese om, at det ofte er ægtefællen eller anden nær pårørende i rollen som den 

primære omsorgsgiver, der er udslagsgivende for, hvornår den demenssyge borger må flytte på plejehjem.  

Den gradvise større og større omsorgsbelastning, begrænsningen i handlefrihed og den konstante overvågenhed vil til 

sidst påvirke den primære omsorgsgiver i et sådant omfang, at vedkommende er nødsaget til at opgive at passe den 

demenssyge borger i eget hjem. Forløbet er lettere forenklet illustreret i figur 3.  

 

figur 3: Sygdomsforløb i dag 

 

Det tiltænkte formål med den sensorbaserede varslingsteknologi var, at skabe mere frihed og autonomi i eget liv for 

den primære omsorgsgiver, så vedkommende ikke ville blive svækket fysisk og mentalt i samme grad, som det typisk er 

tilfældet i dag. Hypotesen er illustreret i figur 4, der illustrer den tilhørende kausalkæde. 

 

figur 4: Forløb med sensorbaseret alarmteknologi i borgers eget hjem 

Som det fremgår af projektets titel, var det projektets oprindelige hypotese, at brugen af sensorbaseret varslingstekno-

logi i borgerens eget hjem kunne gøre det muligt for den demenssyge borger at blive længere tid i eget hjem, da den 

nære pårørende over længere tid ville være i stand til at fastholde rollen som primære omsorgsgiver.  

Som det fremgår af rapportens resumé, har det desværre ikke været muligt i projektet at eftervise denne sammenhæng 

mellem brug af den testede teknologi og den pårørendes autonomi som indikatorer for, at borgerne ville kunne forblive 

længere tid i eget hjem. De forskellige årsager og den generelle validitet af forandringsmodellen vil blive behandlet læn-

gere fremme i rapporten. 

 

5.3 Mål og leverancer 
Projektets oprindelige målsætninger var følgende: 

I. Evaluering af, om den testede teknologi kan skabe større tryghed og mere frihed hos borgerne 

II. Formulering af klare retningslinjer for håndtering af juridiske udfordringer knyttet til implementering af testet 

teknologi hos borgere med demens 
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III. Formulere rammer og anvisninger for ibrugtagen af teknologien i den kommunale organisation: Rollefordeling, 

processer, visiteringskriterier mv. 

IV. Udvikling af en national business case for implementering af sensorbaseret alarmteknologi hos hjemmebo-

ende demenssyge borgere 

Som det fremgik af det forudgående afsnit 4.4, har teknologien ikke haft den ønskede effekt, hvilket derfor også har 

gjort det irrelevant at opstille en hypotetisk business case efter pkt. IV baseret på nogle ikke-tilstedeværende effekter. 

 Projektet har derfor efter dialog med Digitaliseringsstyrelsen valgt at fokusere på de andre målsætninger ved at gøre 

dem mere generiske som generelle guidelines for implementering af dataopsamlende og monitorerende velfærdstek-

nologi.  
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6 Effektevaluering 
Varslingssystem IntelligentCARE er på markedet i dag og sælges til plejehjem i Norden og Tyskland, hvor det anvendes i 

den daglige drift. Her benyttes foruden sensorerne også i nogle tilfælde en kameraløsning, der giver mulighed for at 

tilse beboerne uden at vække dem om natten.  

I nærværende projekt er teknologien blevet afprøvet i borgernes eget hjem. Dette har på mange måder været et mar-

kant andet setup, hvor både virksomheden og kommunerne i fællesskab har været indstillet på, at der i projektperio-

den måtte arbejdes med at tilpasse systemet for at få det til at fungere.  

I et evalueringsmæssigt perspektiv er dette dynamiske og ”systemiske” setup interessant og udfordrende, men også et 

brud med den stringente lineære effektvurdering, som den kendes fra den forskningsmæssige evidens. I Center for Of-

fentlig Innovations nye udgivelse om evaluering af innovative tiltag formulerer forfatteren Peter Dahler-Larsen det ud-

mærket:  

” [Evaluator]… må være i løbende dialog med interessenter involveret i tiltaget. Man må baseret på 

kompleksitetsteori og systemteori – medvirke til løbende at korrigere og justere. […] [Evalueringen] 

skifter rolle fra at være et sæt af hypoteser, man vil have testet eksakt, til i stedet blot at være en 

foreløbig læringsramme om interessenternes fælles arbejde med udvikling af tiltaget”4 

Projektets effektive testperiode varede fra april 2016 til starten af juni måned i 2017, hvilket er en relativ kort periode 

sammenlignet med varigheden og udviklingen af en demenssygdom til et stadie, hvor en fraflytning til plejehjem er 

uundgåeligt. Det skaber naturligvis nogle metodiske udfordringer i forhold til at kunne påvise en signifikant effekt af 

systemet i den ønskede retning. Det tidsmæssige aspekt har imidlertid ikke været den eneste evalueringstekniske ud-

fordring i projektet. Test af velfærdsteknologi hos rigtige borgere er ikke ”isolerede forsøgsopstillinger”. Det kan derfor 

være meget svært – hvis ikke umuligt - entydigt at fastslå, om årsagen til en evt. målt effekt kan henføres til brug af 

varslingssystemet. Dels er der store forskelle på sygdomsforløb for demenssyge borgere, og dels er der naturligvis altid 

de menneskelige forskelle såsom den enkelte pårørendes psykiske og fysiske grænser, som kan være afgørende for 

testudfaldet. 

Som det er beskrevet under afsnittet om projektets forandringsmodel, har evalueringen skulle belyse, om brug af det 

testede sensorbaseret varslingssystem kan give de pårørende mere autonomi og større tryghed i deres liv uden afledt 

tab af livskvalitet for den demenssyge borger. Evalueringsparametrene er blevet valgt ud fra en hypotese om, at udvik-

lingen af den pårørendes oplevede autonomi er en dominerende indikator for, hvor længe personen som den primære 

omsorgsgiver ser sig stand til at varetage opgaven med at passe den demenssyge borger i eget hjem. 

En vurdering af teknologiens betydning for den pårørende kan ikke stå alene. Det er også nødvendigt at sikre sig, at det 

ikke sker på bekostning af den demenssyge borger. Som udgangspunkt vil en demenssyg borger altid foretrække at 

blive boende i eget hjem sammen med deres eventuelle partner/ægtefælle. Her er de i kendte og trygge rammer, hvil-

ket er altafgørende for trivsel hos en demenssyg person. I projektperioden er der derfor også blevet målt på den de-

menssyge borgers livskvalitet. Det er sket velvidende, at en demenssygdom desværre er irreversible, og at det måtte 

forventes, at den målte livskvalitet ville aftage over tid under alle omstændigheder. Fokus har været på, om der kunne 

registreres markante ændringer i livskvaliteten, der ikke har kunnet henføres til de naturlige omstændigheder.    

Opsummeret er der i projektet blevet målt på følgende kvalitative parametre i forbindelse med test af teknologien: 

A. Påvirkning af livskvaliteten hos den demenssyge borger 

B. Udvikling i autonomi og oplevet frihed hos den nære pårørende som primære omsorgsgiver  

Projektet har fulgt Digitaliseringsstyrelsens anbefaling for evalueringsprocessen ved at gennemføre målingerne af tre 

omgange: Inden ibrugtagen af teknologi (nulpunktsmåling), midtvejs i testforløbet (midtvejsevaluering) og til sidst i 

testperioden (slutevalueringen). 

                                                                 
4 ”Vejledning om at evaluere innovative tiltag”,Peter Dahler-Larsen, Center for offentlig Innovation, 2016 
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6.1 Måling af den demenssyge borgers livskvalitet 
I projektet er måling af de deltagende demenssyges borgeres livskvalitet gennem projektperioden blev foretaget ved 

brug af den internationale anerkendte QoL-AD5 metode, der er udviklet specielt til demensområdet. Metoden blev 

valgt efter samråd med Aarhus kommune som projektejer, der også tidligere har anvendt metoden i forbindelse med 

andre demensprojekter. I Danmark er metoden desuden blevet anvendt i forbindelse med det nationale DAISY6 projekt 

(The Danish Alzheimer Intervention Study). Metoden består af et spørgeskema med 13 spørgsmål relateret til livskvali-

tet. Skemaet, der er vedlagt i Bilag B, skal besvares særskilt af både den demenssyge borger og den pårørende. Alle 

spørgsmålene, der vedrører den demenssyge borger, besvares på en 4-trinsskala (”Dårligt” = 1 point; ”Nogenlunde” = 2 

point; ”Godt” = 3 point; ”Meget godt” = 4 point). Pårørendes bedømmelse repræsenterer på den måde en ekstern be-

dømmelse af den demenssyge borgers livskvalitet. De afgivne svar tælles sammen til en samlet score, hvor pårørendes 

svar vægtes dobbelt i forhold til den demenssyge borgers egen bedømmelse. Denne udregningsmetode skyldes, at flere 

undersøgelser har påvist, at den demenssyge borger i en interviewsituation typisk er for optimistisk i sin beskrivelse af 

egen livskvalitet.  

Spørgeskemaet blev i projektet tilpasset efter nulpunktsmålingen på baggrund af erfaringerne fra de indledende inter-

views. Tilpasningen bestod i, at spørgeformuleringerne blev ændret fra ”de” form til ”du” form. Dette skete som følge 

af tilbagemeldinger fra demenskonsulenterne, der stod for interview af borgerne med demens, mens evaluator har 

stået for interview af de pårørende. Ændringerne vurderes ikke at have haft nogen signifikant betydning i forhold til 

midtvejs- af de afsluttende besvarelser.  

6.2 Måling af pårørendes oplevet frihed og autonomi i eget liv 
Måling af den primære omsorgsgivers oplevede autonomi i eget liv er blevet foretaget med en tilpasset udgave af ”Im-

pact on Participation and Autonomy” metoden (herefter IPA)7. Metoden er oprindeligt udviklet til en vurdering af 

voksne personers oplevelse af autonomi og mulighed for deltagelse i socialt liv under påvirkning af en kronisk helbreds-

tilstand såsom et fysisk handicap.  

Demens beskrives ofte som ”den pårørendes sygdom”, da det i høj grad er vedkommende, som oplever sygdommens 

konsekvenser. I dette tilfælde betragtes samlivet og det daglige ansvar for en demenssyg person som en slags kronisk 

tilstand, der vil hæmme den pårørendes handlefrihed.  

De pårørende er blevet bedt om at udfylde skemaet, der er vedlagt i Bilag C, i forbindelse med nulpunktsanalysen, 

midtvejsevalueringen og den afsluttende evaluering. Det anvendte spørgeskema blev i projektet tilpasset efter nul-

punktsanalysen, da viste sig problematisk i brug af flere grunde:  

I. Omfang af spørgsmål: Det originale IPA spørgeskema består af 32 spørgsmål vedrørende autonomi, der her 

forståes som muligheden for deltagelse i 5 forskellige domæner defineret som ”i hjemmet”, ”udenfor hjem-

met”, ”i familien”, ”eksterne sociale relationer” og ”arbejde/uddannelse”. Spørgsmålene suppleres med yderli-

gere 9 spørgsmål, der vedrører personens vurdering af, i hvor høj grad begrænsningerne indenfor de forskel-

lige domæner i praksis opleves som et reelt problem for personen. De mange spørgsmål gjorde det oprindelige 

spørgeskema meget omfangsrigt og uoverskueligt at udfylde for mange af de pårørende, hvilket kan have 

medført upræcise besvarelser. 

II. Formulering af spørgsmålene: Flere spørgsmål i den originale IPA ligger sig meget tæt op ad hinanden rent 

formuleringsmæssigt, hvilket mange af respondenterne har haft svært ved at skelne i mellem.  

III. Relevans af nogle spørgsmål: IPA metoden er som nævnt ovenfor oprindelig udviklet til personer, der selv har 

et kronisk handicap. Spørgsmålene relateret til selve handicappet, der i dette tilfælde har været i overført be-

tydning, har forvirret unødvendigt i besvarelserne.  

                                                                 
5 Logsdon RG, Gibbons LE, McCurry SM, Teri L. Quality of life in Alzheimer's Disease: Patient and caregiver reports. Journal of Mental Health and Aging 
1999;5(1):21-32 
6 http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/nvds-forskning/behandling-og-intervention/daisy/ 
7 Cardol M, de Haan RJ, van den Bos GA, de Jong BA, de Groot IJ. The development of a handicap assessment questionnaire: the Impact on Participa-
tion and Autonomy (IPA). Clinic Rehabil 1999; 13: 411-419. 
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Baseret på erfaringerne fra nulpunktsanalysen blev antallet af spørgsmål reduceret fra 41 til i alt 24. ”Økonomi” som 

område blev udeladt, da det blev vurderet ikke at have større relevans for analysen. Spørgsmål, der relaterer sig til per-

sonens fysiske funktionsniveau blev også udeladt, da den pårørendes eventuelle nedsatte fysisk funktionsevne ikke har 

været i fokus i denne analyse. Generelt blev spørgsmålene formuleringsmæssigt skærpet, så det tydeligere fremgik, at 

skemaet vedrørte den pårørendes frihedsgrader/autonomi under påvirkning af at være den primære omsorgsgiver for 

den demenssyge borger. 

Det blev desuden gjort valgfrit for de pårørende at besvare spørgsmål vedrørende ”arbejde” og ”uddannelse”, da disse 

spørgsmål for manges vedkommende ikke var relevante. 

Enkelte spørgsmål er blevet omformuleret i et mere letforståeligt sprog, ligesom som spørgeskemaets layout og opstil-

ling blev gjort mere enkelt med tydelige afkrydsningsfelter. 

Rent metodisk har det naturligvis ikke været optimalt at korrigere målemetode undervejs, men i dette tilfælde har eva-

luator i samråd med demenskonsulenterne vurderet det nødvendigt i praksis. Udfyldelse af det oprindelige skema tog i 

gennemsnit ca. 30 minutter at udfylde for de pårørende i forbindelse med nulpunktsanalysen. Mange pårørende havde 

svært ved at fokusere på spørgsmålene, og beklagede sig også kraftigt over omfanget. Med det reviderede skema blev 

svartiden reduceret til ca. 15 minutter i forbindelse med midtvejs- og den afsluttende evaluering, hvilket absolut ikke er 

et mål i sig selv, men en indikator for et mere forståeligt og relevant setup tilpasset målgruppen af ældre borgere med 

deraf øget besvarelseskvalitet.   

IPA metoden giver mulighed for at opstille en række særskilte score for den berørte persons oplevede frihed og auto-

nomi indenfor de ovenfor nævnte domæner. I midtvejsevalueringen blev dette anvendt til at udregne sammenlignelige 

score mellem data indhentet i forbindelse med nulpunktsanalysen og midtvejsevalueringen indenfor domænerne ”au-

tonomi udendørs” og ”sociale relationer”.  

6.3 Slutevalueringen 
I forbindelse med slutevalueringen var det meningen, at borgernes livskvalitet og de pårørendes autonomi endnu en-

gang skulle måles som sammenligningsgrundlag. Desværre viste de afsluttende samtaler, at kun 8 ud af de resterende 

16 testdeltagere havde brugt det i perioden efter midtvejsevalueringen, og heraf kun 4 regelmæssigt. Det gav derfor 

ingen mening for de pårørende, der ikke havde brugt systemet eller eventuelt kun i meget begrænset omfang, at ud-

fylde spørgeskemaerne, hvis formål var at måle en effekt under den implicitte forudsætning, at de havde brugt teknolo-

gen.  

På baggrund af det utilstrækkelige statistiske grundlag (4 personers besvarelser) efter slutevalueringen har evaluator i 

samråd med Aarhus kommune vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at videreføre den komparative statistiske ana-

lyse, der var påbegyndt i midtvejsevalueringen, hvor udviklingen af den målte livskvalitet af de deltagende demenssyge 

borgere og de pårørendes autonomi mellem nulpunktsmålingen og midtvejsevalueringen blev sammenlignet. Midtvejs-

evalueringens analyse er vedlagt som baggrundsmateriale i Bilag G.  

Opsummeret har det ikke været muligt at opretholde et tilstrækkeligt statistisk grundlag i forbindelse med slutevalue-

ringen til at kunne validere forandringsmodellen. Tværtimod indikerer de mange frafaldne testdeltagere, at størstede-

len ikke oplever de eftersøgte effekter, som modellen byggede på. Årsagerne til de mange frafald og de manglende ef-

fekter kan opsummeres som: 

I. Manglende match ml. borger og teknologi (målgruppe) 

II. Mangelfuld teknologi 

III. Kommunikation og support (inkl. opfølgning) 

Teknologien og dens mangler er beskrevet i de efterfølgende to afsnit, mens pkt. I og III er yderligere behandlet under 

implementeringsafsnittene 9.1, 9.2 og 9.3  

  

 

  



15 

 

7 Den testede teknologi 
IntelligentCARE varslingssystemet fra den danske virksomhed ANYgroup består af en række forskellige sensorer, der 

registrerer og indsamler data om bevægelse. Sensorerne kan installeres i en boligs forskellige rum, som det er vist i fi-

gur 5.  

 

figur 5: Illustration af sensorplacering i bolig 

 

De forskellige sensortyper er beskrevet i Bilag D.  Enhederne er batteridrevne, og data overføres trådløst til en såkaldt 

Tryghedsboks vist i figur 7. Ud over strøm til Tryghedsboksen skal der ikke trækkes kabler rundt i borgerens bolig. 

 

figur 6: Sensor 

 

Tryghedsboksen fungerer som systemets digitale knudepunkt - eller mere korrekt gateway - ved at modtage signalerne 

fra sensorerne og sørger for forbindelsen til den centrale server hos ANYgroup. Da forbindelsen til serveren sker via et 

medfølgende 3G simkort, er det ikke en forudsætning, at borgeren i forvejen har internet installeret.  



16 

Som vist på figur 5 er det også muligt at koble et IP kamera til Tryghedsboksen, hvilket blev fravalgt i projektet, som det 

er nærmere uddybet i afsnit 0.  

 

figur 7: Tryghedsboksen 

Tryghedsboksen består af en enkel hvid boks, ca. 10 cm x 20 cm, der typisk monteres i entréen - eller om nødvendigt i 

et skab gemt af vejen, så den demenssyge borger ikke kommer til at slukke for boksen ved en fejl. På boksen er der 2 

dioder og én knap, der tænder og slukker anlægget. Når anlægget er tændt, lyser den røde diode, mens den grønne 

lyser, når anlægget er koblet fra.  

Alle sensordata fra den enkelte bolig (registrerede bevægelser og brug af udvendige adgangsdøre) behandles og sam-

menholdes på serveren. Ifølge ANYgroup anvender systemet en række patenterede algoritmer til behandling af de for-

skellige sensorers input for at afgøre, om der skal sendes en besked til de registrerede brugere i systemet. 

7.1 SMS-varsling 
Som det er beskrevet i afsnit 4, blev beskederne ved opstart af projektet sendt som såkaldte sms-varslingerne til de på-

rørende. Senere fik testdeltagerne mulighed for at modtage beskederne som alarmer i en app på en smartphone eller 

en tablet, som det er beskrevet længere nede i afsnittet.   

Et eksempel på sms-varsling er vist i figur 8. De pårørende kan få en sms som varsling, når systemet har registreret 

hændelser, der indikerer at: 

a) borgeren er faldet 

b) borgeren er gået på ”vandring”8 

c) borgeren har forladt sin seng 

 

 

figur 8: Eksempel på sms-varsling 

 

                                                                 
8 ”Vandring” er den generelle betegnelse for den utilsigtede hændelse, at en person med demens uden varsel forlader sit opholdssted eller bolig og 
går længere væk, så pårørende eller andre, der fører tilsyn med borgeren, ikke ved, hvor borgeren befinder sig. 
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Sms-varslinger kan sendes til flere pårørende samtidigt, men som udgangspunkt sendes de kun til den nærmeste sam-

boende. Varslingerne kan også omstilles mellem de tilknyttede personer registreret i systemet, hvis det lejlighedsvis er 

nødvendigt. Dette sker via systemets web-portal, der kan tilgås via en almindelig browser.  

Systemet har ifølge ANYgroup også mulighed for at afgive såkaldte ”sociale varslinger”. Disse varslinger er baseret på 

indhentning af data over længere tid. De indhentede data anvendes til at spore adfærdsmæssige ændringer, da syste-

met løbende mønsteranalyserer på borgerens daglige rutiner. Eksempelvis registrerer systemet antallet af toiletbesøg 

og tidspunkter. Ændrer hyppigheden af toiletbesøg sig pludseligt, kan det indikere skjulte sygdomsforløb som f.eks. 

blærebetændelse.  Dette giver de pårørende mulighed for tidligt i et ellers måske skjult sygdomsforløb at søge råd hos 

lægen eller kommunens ansatte. Denne funktion har det ikke været muligt at teste i projektet, da omfang og frekvens 

af systemets brug hos testdeltagerne ikke har muliggjort det.  

Selv om systemet i teorien selv skulle kunne identificere, om der er flere end én person i boligen for derved at gå i 

dvale, anbefaler virksomheden alligevel, at den pårørende deaktiverer anlægget i de dagtimer, hvor vedkommende selv 

er i boligen. Om natten bør anlægget være aktiveret, så det kan detektere fald på f.eks. badeværelset ved natlige toilet-

besøg eller, hvis borgeren går på ”vandring”.  

7.2 App-løsning 
Som nævnt fik de pårørende mulighed for til sidst i projekt - dvs. fra april måned til slutningen af juni 2017 - at teste en 

ny app til systemet. App’en er baseret på Life-Manager platformen fra ANYgroups samarbejdspartner Life-Partners ApS, 

som i denne sammenhæng har fået tilføjet et alarm-modul kaldet ”overblik”, som det er vist nedenfor i figur 9:   

   

figur 9: App-skærmbillede 

I modulet kan brugeren slå alarmer til og fra. Det er muligt at oprette flere potentielle modtagere af en alarm, hvilket 

sker i en webbaseret administrator-brugerflade, dvs. en almindelig browser – og ikke i selve app’en. Her kan man også 

definere en tilhørende alarmkæde, hvor man angiver den rækkefølge, som en given alarm skal sendes rundt til de en-

kelte modtagere. 

Er man forhindret i at følge op på en alarm, kan man afvise den, og alarmen sendes videre til den næste person i kæ-

den. Når én person har accepteret alarmen, kan de andre se, hvem det er. Det er også muligt at skrive en note om, 

hvad alarmen omhandlede til orientering af de andre personer. 

Foruden alarmmodulet ”overblik” kan brugerne også vælge at tilføje flere moduler med andre funktionaliteter. Det sker 

ikke i selve app’en, men skal foregå i den webbaserede administrator-brugerflade. Af andre funktionaliteter kan næv-

nes en kalenderfunktion, hvor pårørende, borgeren og andre relevante parter kan oprette og koordinere aftaler med 

borgeren i centrum. App’en indeholder også en videosamtale-funktion, der gør det muligt for borgeren eller pårørende 

at foretage samtaler med oprettede kontakter. Disse funktionaliteter har ikke været en del af testens fokus, og de er 

derfor ikke behandlet yderligere i denne evalueringsrapport. 
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8 Evaluering af systemets funktionalitet 
Evalueringen af det sensorbaserede varslingssystems funktionalitet er baseret på interviews med borgere og pårørende 

midtvejs og afslutningsvis i projektet. Tilhørende interviewguides er vedlagt i Bilag E og Bilag F.  

I forbindelse med testen fik alle de pårørende testdeltagere i starten af projektperioden af evaluator udleveret en A5 

notesbog, som de kunne notere observationer, kritik og idéer i med relevans for evalueringen. Bøgerne er efterføl-

gende blevet brugt som dialogredskab i forbindelse med de nævnte interviews. 

Til at illustrere diversiteten blandt testdeltagerne og give dem ”en mere direkte stemme” i denne rapport er der udar-

bejdet 10 anonymiserede såkaldte personas, som er vedlagt i Bilag H. En persona (ental) er en fiktiv personbeskrivelse, 

der er stykket sammen af virkelige observationer og som repræsenterer en gruppe af mennesker med fælles træk som 

f.eks. udfordringer, meninger, livssituation og værdier. De vedlagte personbeskrivelser er betegnet personas (flertal), da 

de repræsenterer både den demenssyge borger og den pårørende. Af rapportens personas kan man læse, hvordan de 

(borger-pårørende kombinationen) typisk har opfattet og vurderet den testede teknologi. For overskuelighedens skyld 

er vurderingerne af teknologiens funktionalitet i dette afsnit trukket særskilt frem og opdelt på de enkelte elementer, 

som den testede løsning består af.  

 

8.1 Tryghedsboksen 
Som nævnt i det forrige afsnit tændes og slukkes systemet på den såkaldte tryghedsboks. En tændt grøn eller rød diode 

på fronten indikerer henholdsvis, at systemet er slukket eller aktivt. Dette er ikke yderligere beskrevet eller symbolise-

ret på tryghedsboksens front. På en workshop i starten af projektet med deltagelse af demenskonsulenter fra de 5 kom-

muner blev dette forhold påpeget og diskuteret med ANYgroup med et forslag om at sætte en mærkat på med 

tænd/sluk forklaring, hvilket virksomheden valgte ikke at gøre brug af. 

Det skal nævnes, at farvernes betydning er forklaret i den simple vejledning, som alle testdeltagerne har fået udleveret i 

forbindelse med installationen, men alligevel har flere pårørende givet udtryk for, at de har været i tvivl om farvernes 

betydning, da mange elektriske apparater benytter sig af den modsatte kombination af farve versus tilstand.  

På den baggrund bør virksomheden overveje, om det ikke kan tydeliggøres med symboler eller tekst på selve trygheds-

boksen, hvilken tilstand systemet befinder sig i 

I den udleverede vejledning står der også, at det er meningen, at varslingssystemet bør være: 

• aktiveret, når den pårørende ikke er hjemme sammen med den demenssyge borger, eller når den pårørende 

ikke er vågen 

• de-aktiveret, når den pårørende er hos borgeren i dagtimerne 

Ifølge ANYgroup har man været omhyggelige med at beskrive dette forhold for de pårørende i forbindelse med deres 

introduktion til systemet, men både midtvejs- og den afsluttende evaluering viste, at flere pårørende enten ikke havde 

forstået dette forhold, eller så var de alligevel ikke bevidste herom. Det bør derfor overvejes, hvordan ANYgroups nu-

værende kommunikation om dette forhold (vejledningsmateriale og personlig anvisning) kan ændres eller udvikles med 

supplerende former for påmindelser eller lignende.  

 

8.2 Sensorerne 
Mange pårørende har klaget over, at de jævnligt får ikke-valide sms-varslinger om hændelser, som tilsyneladende ikke 

er forekommet.  Det kan eksempelvis være, at den demenssyge borger ifølge varslingen skulle have forladt boligen, el-

ler at borgeren skulle have forladt sin seng om natten, men hvor det ikke er sket. Det er på de pårørendes tilbagemel-

dinger umuligt at sige noget entydigt, om det er sensorerne, der svigter, eller om det er sms-varslingerne, som når for-

sinket frem, eller om de ikke-valide sms-varslinger skyldes en tredje årsag. 

Én pårørende klagede i forbindelse med midtvejsevalueringen over, at sensorerne blinkede, når hun gik forbi dem. Det 

generede hende voldsomt, og hun følte sig overvåget. Sensorernes blinken mindede hende konstant om, at hendes 
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færden blev registreret. Som konsekvens heraf valgte hun derfor ret hurtigt efter testopstart at slukke for systemet. 

Efter midtvejsevalueringen blev det aftalt, at ANYgroup skulle forsøge at finde en løsning på problemet, og hun indvilli-

gede derfor i første omgang med at fortsætte med teste.  Da det tilsyneladende ikke har været muligt at løse problemet 

med de nuværende sensorer, valgte den pårørende efterfølgende at træde ud af projektet.   

I to tilfælde har forskellige pårørende oplevet, at sensorernes frontdæksel pludselig er røget af. Som det fremgår af fi-

gur 10, er det ene alkaliske AAA batteri irret kraftigt med en tilsyneladende mindre eksplosion til følge. Det bør derfor 

undersøges nærmere, om det er batteriernes kvalitet, der er dårlig, eller om det er sensorernes strømforbrugsmønster, 

som fremprovokerer batteriernes eksplosioner.   

 

figur 10: Eksploderet batteri 

 

8.3 Sms-varslinger 
Varslingerne, der i sagens natur er systemets primære funktionalitet, har mange pårørende været meget kritiske om-

kring. Det er både antallet og validiteten af sms-varslingerne, som trækker ned i vurderingen af systemets værdi. 

En stor andel af de pårørende synes i forbindelse med midtvejsevalueringen, at systemet sender for mange unødven-

dige varslinger i løbet af dagen (figur 11).  

 

figur 11:Vurdering af antallet af sms-varslinger 

Noget af den oprindelige kritik kan muligvis tilskrives, at nogle pårørende ikke får slukket for anlægget, når de selv er 

hjemme ved den demenssyge borger. De oplever derfor at få ”unødvendige” varslinger. Eksempelvis klagede en pårø-

rende over, at han hver morgen ved morgenmaden modtog en varsling om, at hans kone nu muligvis havde forladt sen-

gen. Det mente han var irriterende og unødvendigt, når de netop sad og spiste morgenmad sammen. 

En anden mulig årsag til de mange sms-varslinger kan være, at sensorernes responstid ikke har været indstillet korrekt 

til den enkelte borgers daglige adfærd. Responstiden angiver det tidsrum, som systemet accepterer mellem et sensorin-

n = 25 
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put til et nyt sensorinput uden at sende en varsling. Overskrides tidsrummet, indikerer det en utilsigtet hændelse, hvil-

ket får systemet til at udsende en varsling. Af de adspurgte 25 testdeltagere fik 8 efterjusteret responstiderne i den før-

ste testperiode frem til midtvejsevalueringen. Behovet for efterjustering var givet endnu højere, da det i forbindelse 

med midtvejsmøderne blev aftalt med over halvdelen af de interviewede pårørende, at der skulle laves aftaler med 

ANYgroup og en installatør for en efterjustering eller anden tilpasning af systemet.  

Som nævnt ovenfor er det foruden antallet også selve validiteten af varslingerne, der er problematisk. Det har været en 

udbredt opfattelse blandt de interviewede, at de har modtaget mange ikke-valide varslinger ”om muligt fald” eller ”for-

ladt bolig”.  Fald-varslingen udløses, når ingen af sensorerne registrerer aktivitet over en given periode (responstiden) 

som eksempelvis for en stue typisk kan være 60 minutter (sidste sensorinput kommer fra en stuesensor) eller 15 minut-

ter for et badeværelse (sidste sensorinput kommer fra badeværelsessensoren). Det er imidlertid karakteristisk for de 

fleste personer med en demenssygdom, at de som sygdomsforløbet skrider frem netop bliver mere og mere inaktive. 

De sover meget eller ser fjernsyn det meste af dagen. Mange pårørende i projektet har derfor oplevet dagligt at mod-

tage sms’er om ”muligt fald”, selv om det ikke var tilfældet, da den demenssyge borger eksempelvis blot tog sig en lur 

på sofaen.  

Kombinationen af de mange og ikke-valide sms-varslinger har gjort, at langt de fleste pårørende i testen ikke har stolet 

på systemet. Teknologien, der skulle være en hjælp i dagligdagen ved at mindske utrygheden ved at være væk fra bor-

geren, bliver i stedet det modsatte – en kilde til uro og forvirring. Mange pårørende mistede troen på systemet og und-

lod til sidst at kigge ikke på varslingerne, eller valgte i stedet at slukke for varslingssystemet.  

De tvetydige formuleringer i varslingerne som f.eks. ”muligt fald” har kun yderligere forstærket usikkerheden. Hvordan 

og hvor meget skal man reagere, når det nu ikke er sikkert at vedkommende er faldet? Virksomheden bør nøje over-

veje, hvordan varslingerne formuleres, og hvornår og hvordan de sendes, så den pårørende efter en varsling ikke efter-

lades unødvendigt ”i blinde”. 

Efter midtvejsevalueringen blev det aftalt som tidligere nævnt, at ANYgroup skulle tage ud til de borgere, som oplevede 

for mange varslinger i løbet dagen for at justere deres opsætning. I forbindelse med den afsluttende evaluering er der 

blevet spurgt ind til, om man har haft besøg af ANYgroup, og om det har hjulpet. Den generelle tilbagemelding er, at 

justeringer har hjulpet noget, men at mange alligevel har undladt at bruge anlægget i større omfang i resten af testperi-

oden, da de allerede havde mistet tilliden til systemet.     

8.4 Video? 
Som tidligere nævnt er det muligt at koble et videokamera til varslingssystemet. Kommunerne fravalgte denne løsning 

ved opstart af projektet, da det rejser nogle juridiske og etiske problemstillinger, som man ikke ønskede skulle stå i ve-

jen for gennemførelsen af testen. Under evaluators midtvejs- og afslutningsinterviews blev videomuligheden drøftet 

med de pårørende. De fleste pårørende var negativ stemt overfor at have et kamera installeret i eget hjem. To pårø-

rende gav i forbindelse med midtvejsevalueringen imidlertid udtryk for, at de gerne ville supplere deres installerede 

løsning med et videokamera. De samme borgere var generelt teknologibegejstret og gav også varslingssystemet en re-

lativ positiv midtvejsvurdering, men de efterspurgte samtidig også en eller anden form for bekræftelse, når de var ude 

af boligen, og de pludselig modtog en sms om ”muligt fald” eller vandring. De ønskede ikke at ulejlige naboen i tide og 

utide ved at ringe og spørge, om denne ville tilse, om alt var vel i boligen.  

Siden de afholdte midtvejsinterviews og drøftelserne om brug af en kameraløsning i eget hjem har stemning for at be-

nytte en sådan løsning tilsyneladende udviklet sig hos flere af de adspurgte. I forbindelse med de afsluttende interviews 

var der nu 4 pårørende, som seriøst overvejede at få installeret et videokamera i egen bolig, og krav til en sådan instal-

lation er derfor behandlet i afsnit 10.4.3. 

 

8.5 App’en 
I forbindelse med midtvejsevalueringen i efteråret 2016 blev de pårørende spurgt, om de havde lyst til at prøve en ny 

app til systemet, som var under udvikling. Det var 10 pårørende positiv stemt for, og i april måned 2017 fik de mulighe-

den, da ANYgroup kørte rundt til de interesserede borgere og hjalp dem med installationen og brugen.  
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App’en, der funktionsmæssige er beskrevet i afsnit 7.2, består af en række moduler, der kan til- og fravælges. De fleste 

af modulerne har i forhold til det sensorbaserede varslingssystem ingen relevans. ANYgroup valgte alligevel at installere 

app’en med de fleste moduler tilvalgt på interesserede testdeltageres telefoner og tablets.  

Tilbagemeldingen fra mange af de pårørende har været, at de har fundet de mange nye funktioner forvirrende og 

unødvendige. Af de 10 pårørende, som fik installeret app’en, var det kun tre, som har brugt app’en vedvarende, og to af 

dem har måtte kontakte ANYgroup for at få afinstalleret de ekstra moduler, da de ikke har haft adgang til den webbase-

rede administrator-funktion. 

De to pårørende, der bad om at få fjernet de ekstra moduler og funktioner, som de synes var overflødige, brugte andre 

apps til formålet som f.eks. kalender- og videofunktionerne. Dette er ikke en kritik af modulernes virkemåde, men bør 

snare betragtes som et typisk mønster for, hvordan målgruppen – og måske også den almindelige bruger - adapterer ny 

teknologi. Teknologibegejstrede virksomheder er nødt til at acceptere dette forhold, at den almindelige bruger i almin-

delighed - og i dette tilfælde pårørende til en demenssyg borger i særdeleshed - ikke overvældes positivt af en masse 

nye funktioner alene, men hellere vil tilgå teknologien ved gradvist at blive tryg ved kernefunktion for så eventuelt ef-

terfølgende også at afprøve nogle af de supplerende funktioner. 

Life-Manager app’en er generelt meget enkelt opbygget. Som det også fremgår ovenfor, er brugerne imidlertid nød til 

at anvende en almindelig browser til at foretage indstillinger af eksempelvis udvalg af synlige moduler og til opsætning 

af alarmkæder. App’en er oprindelig udviklet til brug på pleje- og omsorgsinstitutioner, hvor det i højere grad giver me-

ning at lave en administratorbaseret styring. For borger og pårørende i eget hjem virker det imidlertid ikke et optimalt, 

at brugerne er nødt til at henvende sig til en leverandør for justering af opsætningen. At brugerne ikke selv har haft mu-

lighed for at bestemme antallet af moduler eller hvilke pårørende, som skal modtage alarmer, har unødvendigt kompli-

ceret ibrugtagen af løsningen. Det har virket som barriere for flere af de interesserede pårørende i forhold til for alvor 

at komme i gang med at bruge app-løsningen. 

For de enkelte pårørende, som med nysgerrighed alligevel har fået taget app’en i brug, har tilbagemeldingerne været 

forholds positive. De er rimelig begejstret for alarmernes virkemåde og fremhæver løsningen, som en klar forbedring i 

forhold til sms-varslingerne.    
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9 Implementeringsguidelines 
Dette afsnit indeholder de ikke-juridiske anbefalinger og erfaringer afledt af projektet i forhold til implementering af 

lignende monitorerende og dataopsamlende teknologi som den testede. De juridiske guidelines er behandlet særskilt i 

afsnit 10. Nærværende afsnit er opdelt i 4 områder omhandlende match mellem målgruppe og teknologi, kommunika-

tion med målgruppen, krav til support af målgruppen i opstarts- og driftsfasen samt beskrivelse af, hvordan den kom-

munale organisation bør forberedes for at lykkedes med succesfuld implementering.  

Anbefalingerne bygger på interviews med de involverede borgere og pårørende ved opstart, midtvejs og afslutningsvis 

kombineret med evaluators observationer gennem projektforløbet samt løbende samtaler med demenskonsulenter fra 

de deltagende kommuner suppleret med 4 dybdegående interviews med udvalgte demenskonsulenter.  

 

9.1 Borger og pårørende i målgruppen 
I nærværende projekt er der opsamlet mange nyttige erfaringer om, hvilke borgere og pårørende som potentielt vil 

kunne have gavn af lignende teknologi som den testede. Ét på papiret godt match mellem menneske og teknologi gør 

det imidlertid ikke alene: Kommunikation og support til målgruppen er essentielle elementer i realisering af den forven-

tede værdiskabelse, og disse forhold behandles derfor efterfølgende.    

9.1.1 Projektets udvælgelseskriterier 
For en kommune er det et afgørende kriterie for at kunne tilbyde udvalgt teknologi til visse borgere, at der eksisterer en 

begrundet forventning om, at den valgte teknologi kan gøre en væsentlig positiv forskel for netop disse borgere.  

Inden projektstart definerede kommunerne i samarbejde med leverandøren nogle udvælgelseskriterier til brug for re-

kruttering af testdeltagerne til projektet. Kriterierne omfattede både forhold i relation til borgeren og til de pårørende: 

Borgeren skulle: 

• have en demenssygdom, som betød at vedkommende potentielt kunne udgøre en fare for sig selv uden opsyn. 

Det kunne være vedkommende var faldlabil eller kunne finde på at foretage ”vandring” uden varsling.  

• have et tilstrækkelig kognitivt funktionsniveau til at afgive et habilt skriftligt samtykke om deltagelse i projek-

tet. 

For den pårørende var det afgørende: 

• at vedkommende havde mobiltelefon med sms-funktion, som personen forstod at bruge. 

• at vedkommende var samboende med den demenssyge borger. Senere i projektet blev der pga. manglende 

testdeltagere åbnet op for at enlige borgere og deres nære pårørende også kunne få lov at teste udstyret.  

9.1.2 Udvælgelseskriterier afledt af projekterfaringer 
Erfaringer fra rekrutteringsprocessen og fra selve testforløbet peger på, at det først og fremmest er vigtigt, at borgerne 

og de pårørende introduceres til teknologien så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Det er der ifølge de interviewede 

demenskonsulenter 3 grunde til: 

I. Mulighed for at opnå et habilt samtykke 

II. Teknologiadaption  

III. Mentalt overskud til at ændre samværsvaner 

 

Mulighed for at opnå et habilt samtykke 

Hvis kommunen skal have lov at installere teknologi, der løbende overvåger borgeren i borgerens eget hjem, skal bor-

geren kunne afgive et habilt samtykke herom. Med habilt forstås et samtykke, der er afgivet på et informeret grundlag, 

og hvor borgeren i beslutningsøjeblikket forstår konsekvenserne af, hvad det er, som borgeren samtykker til. Dette kan 
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ofte være en udfordring for målgruppen, da de fleste demenssyge borgeres kognitive funktionsevner og tilhørende rea-

litetssans typisk svækkes i sygdomsforløbet, hvilket til sidst kan gøre det umuligt for de berørte borgere at forholde sig 

til situationen.   

Det er derfor nødvendigt at introducere teknologien på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet, hvor borgeren stadig har 

mulighed for at forholde sig til, hvad det er vedkommende indvilger i. En tidlig introduktion til teknologien rummer en 

række andre fordele, men også nogle udfordringer, som det fremgår nedenfor. Samtykke-problematikken er yderligere 

behandlet i juridisk sammenhæng i afsnit 10.2. 

Teknologiadaption 

I det tidlige sygdomsforløb vil den demensramte borger sandsynligvis være mere åben overfor nye tiltag i sine omgivel-

ser. Senere i forløbet vil en eventuel angst for teknologi kun blive mere udpræget, og borgeren vil derfor være mindre 

tilbøjelig til at acceptere tilstedeværelsen af fremmed og uforståelig teknologi i eget hjem. Det samme gør sig ofte også 

gældende for deres raske ægtefæller eller partnere, der i sagens natur ofte er +65 år, og derfor tilhører en generation, 

som typisk ikke har et afslappet forhold til moderne teknologi.  

Mange af de deltagende ægtepar i projektet var både nysgerrige, men også lettere mistroisk i forhold til den testede 

teknologi. Selv om det ydre design af systemet, dvs. sensorerne og tryghedsboksen, er udført meget diskret, har de på-

rørende, som har haft den direkte kontakt med teknologien, ikke oplevet den som værende diskret i sin tilstedevæ-

relse. Som en demenskonsulent påpegede, er der tale om ”en ret invaderende type af teknologi i hverdagen”, hvilket 

givet har gjort tilvænningen mere udfordrende end højst nødvendigt. Systemet har som omtalt i det foregående afsnit 

påkaldt sig megen opmærksomhed med sine mange sms’er og/eller sine mange moduler på app’en, hvilket ikke er be-

fordrende for en teknologiadaption. 

Mentalt overskud til at ændre samværsvaner 

For at få succes med ibrugtagning af ny teknologi er det optimalt at sætte tidligt ind, mens den pårørende stadig har 

mentalt overskud til at komme afsted fra hjemmet på egen hånd samtidig med, at den demenssyge borger også er tryg 

ved at være alene hjemme.  

I et demensforløb vil den berørte borger typisk gradvist blive mere og mere utryg og afhængig af den pårørendes tilste-

deværelse. Tilsvarende vil den pårørende gradvist føle det svære og svære at forlade den berørte borger i hverdagen. 

Mange af deltagende ægtepar i projektet har været ekstremt knyttet til hinanden. De er gennem mange års samliv 

”groet” mere og mere sammen. Sygdomsudviklingen vil ofte blot forstærke den oplevede nødvendighed af at være 

sammen døgnet rundt. Mange par oplever, at de isolerer sig socialt mere eller mindre frivilligt. I en stressende hverdag 

som den primære omsorgsgiver er det ofte nemmere for den pårørende at blive hjemme hos den syge borger end at 

skulle planlægge at få passet borgeren af andre pårørende eller kommunen.  Risikoen er, at den pårørendes mentale 

sundhed forværres gradvist ved, at vedkommende kommer ind i en ”nedgående spiral”, hvor de tiltrængte og nødven-

dige mentale pusterum væk fra hjemmet bliver uoverskuelige at tilkæmpe sig i hverdagen på grund af en konstant dår-

lige samvittighed over at lade borgeren være alene uden opsyn.  

I projektet undlod flere pårørende at aktivere det installerede varslingssystem med den samme begrundelse: At de alli-

gevel altid var sammen, og at der ikke var behov yderligere opsyn med den demenssyge borger.  Begrundelsen afspejler 

desværre to forhold:  

I. At projektets kommunikation til borgerne tilsyneladende ikke har været tydelig nok omkring, hvad det 

overordnede formål med teknologien er – nemlig at gøre det muligt for de pårørende at få mere autonomi 

i deres hverdag og dermed potentielt et større mentalt overskud, som det er beskrevet i afsnit 5.  

II. At nogle pårørende ikke umiddelbart oplever behovet for mere autonomi i deres liv, fordi de mere eller 

mindre bevidst har accepteret livssituationen og har påtaget sig den tiltagende omsorgsbyrde som en na-

turlig pligt.  

Tidlig indsats vs. erkendt behov 
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Foruden de nævnte årsager er der blandt de interviewede demenskonsulenter bred enighed om, at der generelt inden-

for demensindsatsen kan nås meget bedre resultater, hvis demenskonsulenten har mulighed for at komme tidlig i dia-

log med den berørte borger og pårørende. Dette er ikke nødvendigvis det samme som, at kommunen skal inddrages i 

plejen tidligere i forløbet. De fleste borgere vil helst holde kommunen for døren så længe som muligt. Det er derfor 

mere er et spørgsmål om, at dialogen føres på en sådan måde, så borgerne ikke føler sig unødvendigt passet op, men 

ser behovet for dialogen. Som én af demenskonsulenterne pointér: 

 ”Der er mange muligheder og kontaktflader mellem borgere i målgruppen og det offentlige sund-

hedssystem, som potentielt kan blive bedre til at opdage en begyndende demenssygdom og råd-

give borgerne, uden at kommunen nødvendigvis skal blandes ind borgerens tilværelse med yderli-

gere ressourcer i første omgang.” 

Som eksempler på disse kontaktflader skal naturligvis først og fremmest nævnes borgerens praktiserende læge, som 

typisk vil være den person i sundhedssystemet, som kender og følger borgerens helbredstilstand på nærmeste hold. 

Andre gange kan det imidlertid være en medarbejder i den kommunale hjemmepleje, som først bliver opmærksom på 

mulig begyndende demenssygdom hos borgeren, og som derfor har muligheden for at fortælle borgeren og pårørende 

om kommunens rådgivningstilbud. Det kan også ske i forbindelse med, at borgeren modtager anden behandling på et 

sygehus, og det opmærksomme sundhedspersonale opdager tegn på begyndende demens hos borgeren. Pointen er, at 

der er mange aktører omkring borgeren, og at en bedre koordination på tværs af sundheds- og omsorgssystemet vil 

gøre det nemmere at agere pro-aktivt overfor borgeren på et tidligt stadie med eksempelvis rådgivning omkring tekno-

logi. 

Den ene halvdel af udfordringen ligger som beskrevet i den tidlige opsporing af sygdommen på tværs af omsorgs- og 

sundhedssystemet, men den i praksis mindst lige så store andel af udfordringen består i, at få borgeren og pårørende til 

at se behovet for en tidlig indsats. Med nye diskrete teknologier og hjælpemidler, som ikke konstant gør borgeren op-

mærksom på sygdommen, er det muligt, at kommende generationer med mindre teknologiforskrækkelse vil være mere 

åbne for tidligt i forløbet at anvende disse løsninger end at skulle forholde sig til (i nær fremtid) at modtage deciderede 

personlige omsorgsydelser fra kommunen. På den måde kan teknologien på sigt måske blive en faciliterende omstæn-

dighed at etablere den tidlige dialog mellem borger, pårørende og kommune omkring. Der er vi desværre ikke i dag, 

hvor de fleste borgere i målgruppen vil være negativ stemt overfor både teknologi og erkendelse af behov. 
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Ældresagen9 spurgte i 2015 en gruppe af borgere fra 50 år op til 89 år, om de var bekymret for ikke at kunne følge med i 

brugen af teknologi i fremtiden. Det kom der nedenstående fordeling af besvarelser ud af:  

 

figur 12: Ældres frygt for teknologi i fremtiden 

Undersøgelsen viser, at den ældste generation dvs. fra 80 år og op efter ikke bekymrer sig særlig meget om, hvor vidt 

de kan følge med i den teknologiske udvikling. Bekymringen stiger derimod markant, jo yngre de adspurgte personer er. 

Ifølge analysen er forklaringen, at den ældste generation har levet et langt og godt liv uden digitalisering, og de ser in-

gen grund til at omstille sig så sent i livet.  Omvendt er situationen for de yngre ”ældre”, der i dag er på arbejdsmarke-

det og dermed dagligt oplever presset for at tilpasse sig digitaliseringen. For dem fylder det meget at kunne tilpasse sig, 

hvilket de frygter ikke at kunne magte i fremtiden. Så når man taler om teknologifrygt, er sandheden måske i stedet, at 

frygten (for nogens vedkommende) også kan være en ”driver” for at lære ny teknologi, mens opfattelsen af, at der her-

sker en frygt for teknologi blandt den ældste generation, i virkeligheden ikke er sand, og at der snare er tale om apati. 

Pointen er her, at selv om det lykkes for en kommune at komme i dialog med en borger tidligt i sygdomsforløbet, er det 

stadig nødvendigt at tilpasse sin introduktion af teknologien til borgernes eget udgangspunkt for teknologiadaption, og 

for nogle borgeres vedkommende vil der bare ikke være interesse og motivation for at tage ny teknologi til sig. 

 

9.2 Kommunikation med borgerne 
Det sensorbaserede varslingssystem er komplekst, og dets funktionsmåde er svært af forstå for lægmand. I projektet 

opstod der indledningsvis nogle uheldige og unødvendige uklarheder og uoverensstemmelser mellem det, som de-

menskonsulenter, projektledere og virksomheden hver for sig selv meldte ud til borgerne og de pårørende. Et vigtigt 

læringspunkt fra projektet er derfor, at det er afgørende, at kommunikationen omkring teknologien til den enkelte bor-

ger og pårørende er simpel, enslydende og tillidsskabende fra alle kommunale og eksterne parter, der er involveret i 

implementeringsforløbet. Tærsklen for at forstå og acceptere nye teknologi i en stresset hverdag er meget lav for mål-

gruppen, og der skal ikke meget divergerende information og mislyde til, før borgere og pårørende opgiver eller bliver 

mistroiske om hensigten og står af. 

                                                                 
9 https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/dokumentation/fremtidsstudiet-2015 
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9.2.1 Metoder 
For at gøre det lettere for borgere og medarbejdere at forstå teknologien i praksis valgte nogle af kommunerne at etab-

lere demonstrationsopstillinger af den testede teknologi. Eksempelvis valgte Viborg Kommune at lave en opstilling på et 

dagcenter, hvor der også blev afholdt en fælles workshop i projektet med formål at demonstrere og orientere demens-

konsulenterne om teknologien. Ved at klæde demenskonsulenterne vidensmæssigt bedre på i forhold til teknologien 

havde de mulighed for på en mere overbevisende måde at tage den indledende dialog om projektdeltagelse med bor-

ger og pårørende. I forlængelse heraf var det også målet med workshoppen at gøre konsulenterne i stand til at hjælpe 

de pårørende med teknologien, hvis der opstod mindre problemer i løbet af projektet.  

Virksomheden udarbejdede i den forbindelse nogle simple slides som vejledningsmateriale til både demenskonsulen-

terne og de pårørende. Det viste sig desværre at være utilstrækkeligt, og det efterfølgende forløb har derfor været præ-

get af to reaktionsmønstre:  

• På grund af manglende og forvirrende information opgav mange pårørende at bruge systemet relativ tidligt i 

forløbet. Efterfølgende har de mere eller mindre ignoreret systemet trods forskellige tiltag for hjælpe dem i 

gang med at bruge det igen.  

• Enkelte pårørende har stædigt kæmpet videre med systemet og selv opsøgt mere viden. De har engageret sig 

over al forventning i projektet og flere gange henvendt sig til ANYgroup for support og hjælp. De har udvist 

megen tålmodighed og været klar på at prøve nye justeringer og nye tiltag som eksempelvis den nye app.  

Nemt forståeligt informations- og vejledningsmateriale er som antydet essentielt for at få pårørende til at bruge syste-

met. En virksomhed og/eller kommune kan derfor med fordel overveje at præsentere kompleks teknologien gennem 

brug visuelle og interaktive medier som f.eks. simple, præcise og pædagogiske instruktionsvideoer målrettet til hen-

holdsvis borgere, pårørende og kommunale medarbejdere.  

I den forbindelse er det er vigtigt ikke at glemme borgeren. Specielt indledningsvist må ”salg” af løsningen ikke blot 

henvende sig til den pårørende, selv om det kan være nemt at prioritere den pårørende over borgeren, da en demens-

syg borger ofte læner sig kraftigt op ad den pårørendes beslutning. Som en demenskonsulent har sagt:” Det er nemt for 

den pårørende at tage over, men det er usundt for borgeren”. Samtidig er det naturligvis også en kommunal pligt at 

sørge for, at borgeren har et tilstrækkeligt vidensgrundlag om systemets konsekvenser til at kunne afgive et informeret 

samtykke til ibrugtagning af teknologien. 

9.2.2 Ordvalg? 
Moniterende og varslende teknologi er udfordrende at kommunikere om uden at støde på nogle associationsmæssige 

faldgruber. I projektet valgte man i forbindelse med rekrutteringsfasen ikke at kalde systemets beskeder til brugerne 

om utilsigtede hændelser for alarmer, da mange borgere og pårørende fandt det unødvendigt skræmmende, og det gav 

dem indtrykket af, at beskederne også gik videre til en alarmcentral. I stedet valgte man i projektet at kalde sms-beske-

derne for varslinger. Sidenhen har alarm-ordet alligevel vundet indpas i app-udgaven, men ordet virker tilsyneladende 

mere naturligt i sammenhæng med brug af smartphones og tablets, hvor andre apps også afgiver alarmbeskeder. Der 

er i hvert fald ingen af de pårørende, som har valgt at teste app’en, som har udtrykt sig undrende over betegnelsen. 

Ligeledes forsøgte man i projektet at undgå ordet overvågning, da det rummer negative konnotationer og leder tan-

kerne hen på ”Big Brother” og umyndiggørelse. Nogle gange kæmper man imidlertidigt forgæves, og selv om projektle-

dere og demenskonsulenter ud fra de bedste hensigter snakkede om monitorering, fandt de fleste pårørende det tilsy-

neladende kunstigt og talte alligevel om overvågning. Den korte læring herfra må være, at det er bedst at anvende en 

direkte og letforståelig kommunikation - og ikke forsøge at undgå de tabubelagte udfordringer ved at anvende frem-

medgørende begreber. 

9.2.3 Tillid 
Ifølge de adspurgte demenskonsulenter er det vigtigt som kommune at være tydelig overfor borgeren og den pårø-

rende, hvad man ønsker at opnå ved at tilbyde dem ny teknologi eller andre kommunale ydelser. Samtidig er det vigtigt 

at spørge ind til, hvad borgen og pårørende ønsker at opnå. Der skal være en fælles forståelse for tiltaget, og hvad der 

er af forventninger til det fra alle parter. 
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For demenskonsulenten er det afgørende - uden at tilsidesætte borgeren - at etablere en relation af tillid til den pårø-

rende, som kan gøre vedkommende lydhør overfor konsulentens budskab om, at den pårørende vil være nødsaget til 

gradvist gennem sygdomsforløbet at frigøre sig fra den demenssyge borger. I første omgang handler det om at accep-

tere sygdommen og dens mulige konsekvenser for såvel borgeren som for den pårørende som primære omsorgsgiver. 

Som en demenskonsulent formulerer det: ”Det første møde, jeg har med en ægtefælle, er i virkeligheden ofte starten på 

en bearbejdelse hen imod at, at det er i orden, at borgeren flytter i plejebolig!”.  

Pointen er her i forhold til brug af sensorbaseret varslingsteknologi, at den forventede effekt - øget oplevet autonomi i 

hverdagen for den pårørende - sjældent vil indfinde sig, uden at den pårørende har arbejdet mentalt med, at en øget 

frigørelse i hverdagen ikke er lig med et omsorgssvigt, men at det er en forudsætning for at, at vedkommende kan ved-

blive med at være den primære omsorgsgiver længst muligt. Teknologien gør det ikke alene. Den pårørende skal være 

mentalt parat til at gribe dens muligheder, hvilket demenskonsulenten kan hjælpe vedkommende med at blive. 

 

9.3 Support  
Hvordan kan demenskonsulenter og andre medarbejdere i hjemmeplejen være med til at støtte de pårørende i at tage 

teknologien i brug? Hvilken rollefordeling bør der være mellem leverandøren og kommunens medarbejdere i forhold til 

support og opfølgning? 

Ifølge de interviewede demenskonsulenter bør kommunen grundlæggende være første hjælpeinstans for borgerne, 

hvis det er et kommunalt bevilget hjælpemiddel, som borgerne efterspørger hjælp til. Udfordringen opstår, når hjælpe-

midlerne bliver mere og mere komplekse, som det ofte er tilfældet for digitale løsninger. Her er kommunen ofte nødsa-

get til at overlade noget af supporten til de private leverandører.  

I projektet har leverandøren ANYgroup løbende haft en direkte dialog med de pårørende. Den direkte dialog er fore-

gået i forbindelse med installationen af systemet, den opfølgende hjælp/justering og afslutningsvis i forbindelse med 

nedtagningen. 

Ifølge ANYgroups installatør har dialogen fungeret godt. Han er blevet positivt modtaget i forbindelse med installatio-

nen og har efterfølgende haft en tilsvarende god dialog med de pårørende, der er vendt tilbage med spørgsmål og be-

hov for justering.  

I forbindelse med evaluators borgerinterviews er dette forhold kun delvist blevet bekræftet af de pårørende. Der har 

været negative tilbagemeldinger fra nogle af testdeltagerne, der har klaget over, at virksomheden efter mange samtaler 

og justeringer pludselig ikke fulgte op på deres henvendelser. Det er naturligvis ærgerligt, at de nævnte pårørende 

trods stor motivation for det modsatte er blevet forhindret i at teste det sensorbaserede varslingssystem.   

Flere pårørende har givet udtryk for, at de har været forvirret i forhold til, hvem de skulle kontakte, hvis de havde be-

hov for hjælp til brug af systemet. Skulle de kontakte virksomheden direkte, eller var det bedre at tage fat i demenskon-

sulenten? Mange pårørende har nævnt, at de ikke ønskede at være til besvær eller fremstå dumme. Det har desværre 

betydet, at nogle pårørende valgte at slukke for systemet i stedet for at opsøge hjælp. Det må derfor konstateres, at 

trods intentioner om det modsatte har projektets kommunikation til de pårørende om mulighed for hjælp ikke været 

tilstrækkelig og tydelig nok.  

Til at imødegå borgeres og pårørendes eventuelle tøven mod at henvende sig om hjælp hos kommune eller leverandør 

bør det overvejes at indføre en form for obligatorisk opfølgning på ibrugtagningen fra kommunens eller leverandørens 

side i forbindelse med eventuel fremtidig implementering af lignende teknologi. I projektet har det været muligt for 

virksomheden at følge de enkelte pårørendes brug af systemet ved at aflæse datatrafikken på virksomhedens server. 

Derved har det i teorien været muligt for virksomheden at følge op med support overfor de pårørende, som ikke tog 

teknologien i brug indenfor eksempelvis de første 14 dage. Det skal retfærdigvis siges, at en sådan opfølgning ikke på 

forhånd var diskuteret, aftalt eller overvejet, mellem virksomheden og projektledelsen 

Ifølge virksomhedens installatør havde man oprindeligt regnet med, at projektets forskellige borgere alle skulle have en 

relativ ens installation bestående af pakke af sensorer kombineret med en standardindstilling af backend-delen, dvs. 
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hvordan og hvornår sensorerne og systemet skulle reagere. Det viste sig imidlertid hurtigt, at der var behov for at ju-

stere alle installationerne individuelt, så de blev tilpasset til de enkelte borgeres boligindretning, deres daglige rutiner 

og adfærd kombineret med de pårørendes ønsker til, hvilke varslinger, der var relevante. Med andre ord var det te-

stede system så kompleks at implementere hos borgerne, at behovet for support i projektet har været overraskende 

stort, hvilket er kommet bag på alle projektets parter og herunder ikke mindst virksomheden selv. 

Afledt af de mange nyttige erfaringer, som er beskrevet ovenfor, har ANYgroup iværksat en produktudvikling med for-

mål at ”skrælle” funktioner af systemet og gøre systemets interaktion med brugerne mere simpel. Eksempelvis ønsker 

ANYgroup at gøre ibrugtagen mere pædagogisk, så brugerne får mulighed for at mestre de simple funktioner, før de 

kan tilvælge de mere avancerede. I det lys må det anbefales, at ANYgroup som udgangspunkt tilbyder brugere af deres 

app en standardopsætning uden for mange moduler præ-installeret, som det desværre har været tilfældet som beskre-

vet i afsnit 8.5. 

9.3.1 Rollefordeling mellem kommune og leverandør omkring support 
Flere demenskonsulenter har i interview med evaluator givet udtryk for, at de principielt ikke er begejstret for, at en 

private leverandør skal have den direkte kontakt til borgere og pårørende i forbindelse med support af velfærdstekno-

logi. De mener, at jo færre kontaktpersoner som borgerne har i forhold til kommunen, jo mere tryghed og tillid kan der 

opbygges, hvilket som tidligere omtalt er en forudsætning for, at demenskonsulenterne kan få lov at rådgive og hjælpe 

dem i sygdomsforløbet. 

I Syddjurs kommune har pårørende mulighed for at opnå hjælp til borgerens kommunalt bevilgede GPS sporingsløsning 

ved at kontakte kommunen. Da kommunen har et godt samarbejde med leverandøren og samtidig har vurderet virk-

somheden kompetent til at hjælpe målgruppen direkte, har de pårørende også fået mulighed for at kontakte den pri-

vate leverandører direkte, men ikke omvendt! Det er imidlertid de færreste pårørende, der benytter sig af den direkte 

support-mulighed, og i praksis er det kun ”dem med overskud og interesse for teknologien, der kontakter firmaet”, som 

en demenskonsulent fra kommunen formulerer det.  

I samme kommune foregår den løbende dialog mellem leverandøren af GPS teknologi og kommunen ikke gennem en 

central visitationsenhed, men gennem kommunens team af demenskonsulenter, der har den direkte borgerkontakt. 

Det er dem, der vurderer, om en GPS-sporingsløsning er relevant for den enkelte borgere. Filosofien er, at det er lokale 

medarbejdere, som bedst forstår borgeren, og som kan følge op på behov og udfordringer ved at bruge af teknologien.   

9.3.2 Krav til leverandørens support 
Hvis det er teknologi, som kommunen har bevilget til borgerne, påtager kommunen sig naturligvis også et ansvar for 

den kvalitet af support, som borgerne måtte opleve direkte fra en leverandørs side. Det vil derfor være afgørende, at en 

fremtidig leverandør kan præsentere et sammenhængende supportprodukt, der indeholder både oplæring af den kom-

munale organisation og en supportydelse, der er specielt tilpasset målgruppen af borgere. Nedenfor er opsummeret de 

væsentligste krav til en leverandør af sensorbaseret varslingsteknologi baseret på erfaringer fra projektet: 

Privat support med omsorgsfaglig indsigt:  

Den private support bør udføres af personer med dokumenteret omsorgsfaglig indsigt i målgruppen. Det kan derfor 

være nødvendigt, at leverandøren efteruddanner deres teknikere i forhold til at håndtere målgruppen, hvilket eventu-

elt kunne foregå i et forudgående samarbejde med en eller flere kommuner. Demenssyge borgere og pårørende er of-

test en meget sårbar gruppe med relativ lidt overskud til at lære ny teknologi, hvis det ikke bliver grebet an på måde 

tilpasset målgruppen. 

Vejledningsmaterialet:  

Skal være kortfattet, overskueligt, pædagogisk og tilpasset målgruppen. Videomateriale og simple illustrative fysiske 

manualer vil være oplagte formater. Brug af fysiske demonstrationsopstillinger hos enten virksomheden eller i en kom-

mune vil også være en oplagt måde at introducere teknologien til borgerne. 
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Løbende opfølgning:  

I selve indkøringsfasen af teknologien er det nødvendigt at tænke løbende opfølgning ind. Mange pårørende i projektet 

opgav relativ hurtigt at anvende teknologien. Det var der flere grunde til, men i nogle tilfælde kunne de pårørende med 

fordel være hjulpet i gang igen, hvis leverandøren systematisk havde moniteret brugsmønstre for deltagerne som 

grundlag for opfølgning. 

Uddannelse og rådgivning af den offentlige organisation:  

En leverandør af lignende kompleks teknologi bør som en del af produktet tilbyde et program for oplæring af relevante 

personer i den offentlige organisation. Dette program skal også indtænke den løbende vedligeholdelse af vidensni-

veauet i den offentlige organisation.     

Privat support af den offentlige organisation:  

I samarbejde med den offentlige organisation bør der aftales konkrete retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan 

henvende sig til leverandøren med tekniske spørgsmål og ikke mindst, hvordan og hvornår leverandøren er forpligtet at 

besvare henvendelsen. 

Klar ansvarsfordeling mellem leverandøren og kommunen: 

 Som beskrevet ovenfor bør en leverandørkontrakt også indeholde en hel klar ansvarsfordeling mellem den offentlige 

myndighed og den private leverandør i forhold til betjening af borgerne og pårørende.   

 

9.4 Den kommunale organisation 
Omfang af nødvendige tiltag i forbindelse med en kommunal implementering af dataopsamlende og moniterende tek-

nologi som hjælpemiddel til dens borgere vil afhænge af, hvilken rolle og interaktion kommunen forventer at få med 

teknologien. Jo mindre interaktion, jo færre forandringstiltag vil være nødvendige for kommunen. 

Her er der taget udgangspunkt i det mest omfangs- og perspektivrige scenarie, hvor kommunen aktivt vil bruge de data, 

som teknologien opsamler ude hos borgeren. Som det blev nævnt i afsnit 5.1, er det teoretisk muligt på baggrund af 

indsamlede adfærds- og bevægelsesdata over en længere periode at lave automatisk tidlig opsporing af begyndende 

sygdomme. Kort fortalt kan det ske ved, at teknologien automatisk laver en mønsteranalyse af indhentede data over 

tid. Hvis nye data afviger kraftigt fra det etablerede mønster, kan det eksempelvis defineres, at det skal udløse en auto-

matisk genereret varsling, som sendes til borgerens kontaktperson i kommunen. Et mere konkret eksempel kunne 

være, at systemet indsamler data over tidspunkt, hyppighed og varighed af borgerens toiletbesøg. Stiger antallet af 

korte toiletbesøg på bestemte tidspunkter, kan det være tegn på begyndende blærebetændelse. Et andet eksempel 

kunne være, at systemet indhentede data over borgerens søvnadfærd. Er borgeren hyppigt vågen om natten? Ligger 

borgeren urolig i sengen, og kommer borgeren aldrig i dyb søvn? Mulighederne for anvendelse af data er mange, og de 

afledte analyser og varslinger kan være nyttige redskaber i en kommunes omsorgs- og sundhedsmæssige indsats over-

for den pågældende borger.  

For den kommunale organisation ligger udfordringen i, hvem der skal have analyserne og varslingerne, og hvad det be-

tyder for medarbejderen og kommunens ansvarsforhold og praksis. Det har endvidere også betydning for den juridiske 

hjemmel for at foretage dataindsamlingen, hvilket uddybes nærmere i afsnit 10.1. 

9.4.1 Nye ansvarsforhold og selvforståelse? 
Som det er i dag, har demenskonsulenten en vejledende funktion overfor borgeren og den pårørende. Konsulenten ko-

ordinerer kommunens indsats overfor borgeren og agerer knudepunkt for kommunens rolle i den tværsektorielle ind-

sats. Demenskonsulenten henviser til sundheds- og omsorgstilbud i hjemmeplejen og til praksislægen. Det vil sige, ofte 

er det demenskonsulenten, som borgeren og pårørende løbende drøfter udviklingen i demenssygdommen med. Det er 

derfor umiddelbart oplagt, at demenskonsulenten også skal have adgang til data og analyser fra en teknologi, som om-

talt ovenfor. Det vil give demenskonsulenten et bedre eller supplerende grundlag at rådgive borgeren og pårørende på, 

men det vil også give demenskonsulenten et andet ansvarsforhold end i dag, hvis konsulenten modtager data og analy-

ser uafhængigt af borgerne og de pårørende. Hvis eksempelvis demenskonsulenten modtager en varsling fra systemet 
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om, at Fru Olsen pludselig er begyndt at gå mere hyppigt på toilet om natten, får demenskonsulenten en pligt til at 

handle på den nye viden. Det bliver konsulentens ansvar at tolke den nye viden og tage en beslutning om det videre 

forløb: Skal demenskonsulenten orientere Fru Olsen om en mulig blærebetændelse og få hende til en praktiserede 

læge? Eller vurderer konsulenten, at der er tale om ”falsk alarm”, hvorved konsulenten også påtager sig det ansvar, der 

følger med ved ikke at påtage sig yderligere?  

Vælger en kommune at implementere moniterende og dataindsamlende teknologi hos borgeren, kan det som illustre-

ret have nogle organisatoriske og ansvarsmæssige konsekvenser. Det bryder potentielt med den kommunale organisati-

ons selvforståelse i forhold til, hvordan den som enhed bør forholde sig og agere i forhold til borgerne. Skal den kom-

munale organisation lade borgerne være i fred så længe som muligt, eller skal den i omsorgens og sundhedens navn 

gøre alt, hvad den kan for at levere den mest optimale borgerservice? Med andre ord ligger der også en potentiel kultu-

rel bearbejdning af den kommunale organisation i forhold til mulige herskende værdier og principper for borgerrelatio-

nen.  

9.4.2 Forandringsledelse og virksomhedsinddragelse i processen 
På det mere praktiske niveau skal den kommunale organisation forberedes og kompetenceløftes til at tage teknologien 

i brug. Eksemplet ovenfor viser nødvendigheden af, at demenskonsulenten forstår forudsætningerne for analysen, når 

vedkommende skal tage en beslutning om, hvor vidt der skal handles eller ikke handles på den nye viden. I den sam-

menhæng er det som allerede omtalt i det foregående afsnit vigtigt at inddrage og forpligte leverandøren på at hjælpe 

den kommunale organisation igennem den beskrevne omstilling. For en kommune, der påtænker at investere i lignende 

teknologi, som den testede, bør det derfor være et konkurrenceparameter i indkøbet og dermed i tilbudsmaterialet, at 

virksomheden beskriver hvorledes de kan hjælpe den offentlige organisation til en succesfuld implementering og den 

tilhørende organisatoriske forberedelse- og forandringsledelse.   

Det er derfor ligeså vigtigt for virksomheden som for den offentlige organisation at forstå elementerne i god foran-

dringsledelse. Her kan med fordel tages udgangspunkt i John Kotters anerkendte model for forandring10.  Modellen be-

står kort fortalt af 8 trin, som en god forandringsproces og dermed implementering bør indeholde. Det ligger udenfor 

denne rapports omfang at gennemgå alle 8 trin uddybende. Pointen er her, at hvis man som offentlig organisation vil 

stille krav til virksomhedens hjælp til implementeringen, så kan man med fordel spørge ind til virksomhedens bidrag i 

alle 8 trin, der nedenfor kort er beskrevet:  

1. Skab en følelse af nødvendighed af implementeringstiltaget i den kommunale organisation (vis værdien vs. 

”den brændende platform”)  

2. Opbyg en styrende koalition (fastlæg det ledelsesmæssige ansvar for initiativet på tværs af den kommunale 

organisation. Afklar også virksomhedens rolle) 

3. Fastlæg en vision (hvad er formålet for kommunen, og hvad kan borgere og pårørende få ud af det?) 

4. Kommunikér visionen (etablering af det fælles budskab internt såvel som til borgere og pårørende) 

5. Fjern de praktiske og strukturelle barrierer, og opgradér medarbejdernes kompetencer (bliv klar på håndtering 

af organisatoriske, kulturelle og juridiske udfordringer. Uddan medarbejderne, så de kan være ambassadører 

for teknologien og første hjælpeinstans overfor borgere og pårørende)   

6. Skab også kortsigtede gevinster (find og opdyrk de gode eksempler, og spred budskabet) 

7. Hold fast (Lad ikke midlertidig succes være en hvilepude, men brug den som løftestang til at komme helt i mål) 

8. Forankre forandringen i organisationskulturen (opbyg nogle kontinuerlige tiltag omkring brugen af den nye 

teknologi, som institutionaliserer dens udbredelse og anerkendelse i den kommunale organisation)  

Implementering af den nævnte teknologi kan have mange konsekvenser for den offentlige organisation. Det er derfor 

ekstremt vigtigt at afsætte tilstrækkelig tid og ressourcer til at gennemføre denne omstilling, så hele organisationen 

bakker op om tiltaget og kan se, at fordelene opvejer eventuelle ulemper. Oplever borgeren eller den pårørende, at 

kommunens medarbejdere taler forskelligt og negativt om teknologien, vil det være potentiel gift for en succesfuld im-

plementering og udbredelse, da ibrugtagningen og det forudgående samtykke til opsætning af teknologien altid vil hvile 

på borgerens og den pårørendes tillid til organisationen bag, hvilket kan være svært at opnå, hvis organisationen taler 

med flere tunger.  

                                                                 
10 https://www.kotterinternational.com/8-steps-process-for-leading-change/ 
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9.5  Omkostninger og potentielle besparelser 
Som beskrevet i afsnit 4.4 har det ikke været muligt at udarbejde en valid business case og cost-benefit analyse af det 

testede system, da de forventede effekter og indikatorer på et besparelsespotentiale er udeblevet. En sådan økonomisk 

cost-benefit analyse ville bestå af to dele: En omkostningsanalyse og en gevinstanalyse.  

I dette afsnit er det forsøgt på et generisk plan at opsummere og kort beskrive mulige og potentielle elementer på både 

omkostnings- og gevinstsiden ved brug af sensormonitorende og dataindsamlende teknologi i hjemmeplejen.  

Opsummeringen har til formål danne afsæt for fremtidige rentabilitetsanalyser af lignende teknologier, hvor der kan 

registreres én eller flere af de efterspurgte effekter med afledte besparelsespotentialer.  

 

9.5.1 Omkostninger 
I dette afsnit er opstillet de mulige omkostningsposter, som en kommune bør holde sig for øje, når omkostningssiden 

skal opgøres ved implementering af lignende teknologi som den testede. 

Afsnittet er opdelt mellem offentlige implementeringsudgifter relateret til indkøb af udstyr (leverandørudgifter) og im-

plementeringsudgifter relateret til den offentlige organisationer 

 

Leverandørudgifter 

Hvor der er angivet pris, er der taget udgangspunkt i det testede system, med mindre andet er specificeret. Disse enhe-

der er beskrevet i afsnit 7.  

Der skelnes mellem anskaffelsespriser og løbende betalinger (licenser, abonnementer o.lign.). Alle priser er angivet eks-

klusiv moms med mindre andet er specifik angivet: 

• Sengesensor  

o Anvendes til forebyggelse af fald fra seng og alarmering ved forladt seng. Trådløs og på batteri. Inkl. 

vægbeslag. Enhedspris 2.500 DKK 

• Bevægelsessensor 

o Anvendes i stue, køkken, badeværelse el.lign. Trådløs og på batteri. Enhedspris 1.500 DKK 

o I en almindelig villa skal der typisk bruges mellem 3 og 5 enheder. 

• Dørsensor 

o Anvendes på døre. Alarm hvis dør åbnes. Trådløs og på batteri. Enhedspris 750 DKK 

o Antal afhænger af antal døre, der skal sikres. 

• Gateway / Tryghedsboks  

o Til etablering af netværk. Indbygget zigbee modtager, GSM, 868 MHZ og batteribackup. Enhedspris 

5.000 DKK 

• 3G Simkort  

o Anvendes i Gateway-boks for forbindelse til server 

o Anskaffelse (ikke abonnement). Engangsbeløb på 99 DKK 

o Abonnement, ca. pris. 100 DKK/ måned. 

• Software Licens 

o Den testede app-løsning fra Life-Partners koster 299 DKK/måned 

o Licens indeholder hosting af data og support af software 

Som det er nævnt tidligere i rapporten, har flere pårørende efterspurgt en kameraløsning, som de kan tilgå via en app 

på en smartphone. ANYgroup har ikke opgivet priser på en sådan løsning, og den fremgår ikke af deres produktliste. 

Nedenstående eksempel og pris er derfor tilvejebragt ved at se på en populære, simpel og relativ billig løsning, der fin-

des i den almindelige elektronikhandel: 

• Overvågningskamera D-Link DVS-932L 
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o Indendørs brug m. opløsning 640x480. Skal tilsluttes LAN og WLAN netværk. 

o Indbygget bevægelsessensor  

o Kan optage i mørke. Optagelser kan tilgås via en app 

o Kan afgive alarm til app ved bevægelse 

o Pris i Bilka og Elgiganten, henholdsvis 349 DKK og 399 DKK inkl. moms. 

Af andre leverandørrelaterede udgifter kan nævnes: 

• Installations- og nedtagningsudgifter. ANYgroup installatører arbejder ud fra en timepris på 650 DKK  

• Driftsservice af fysiske installationer. 

• Evt. konsulentydelser i forbindelse med kommunens implementering, som f.eks. undervisning af kommunale 

medarbejdere.  

• Driftsservice på servere med borgerdata (hvis det indkøbes af ekstern leverandør). 

• Indkøb af smart-devices til medarbejdere og evt. borgere, alt efter hvilken målgruppe der udvælges til anven-

delse. 

Organisationsrelaterede udgifter 

De organisationsrelaterede udgifter afhænger i hvilket omfang, at teknologiens anvendelse vil påvirke de eksisterende 

kommunale arbejdsgange og ansvarsforhold. I den forbindelse skal nedenstående spørgsmål besøges: 

• Hvem i den kommunale organisation bliver på virket af teknologien?  

• Hvem skal blot orienteres om den, og hvem skal oplæres i teknologien? 

• Hvor kompleks er teknologien at bruge, og hvor mange timer skal der afsættes til oplæring?  

• Kan kommunen selv varetage oplæringen, eller skal der anvendes ekstern konsulenthjælp? 

Afledt af ovenstående er her oplistet de mest åbenlyse udgiftsposter for den kommunale organisation: 

• Oplæring af plejemedarbejdere (demenskonsulenter, hjemmeplejen og muligvis sygeplejen mfl.), ikke kun tid 

til undervisning, men også til at skabe fortrolighed med teknologien. 

• Ledelsesressourcer til planlægning og overordnet styring af implementeringen 

• Projektledelse til at gennemføre den praktisk styring af implementeringen 

• Koordinering af opfølgning efter implementering og lokal support ved udfordringer 

• Interne eller eksterne konsulentydelser i forbindelse med gennemførelsen af den nødvendige forandringsle-

delse som beskrevet i afsnit 9.4 (ledelsesstøtte, kommunikation og undervisning mm.) 

• Involvering af kommunens IT-afdeling for sikkerhedsgodkendelse og evt. integration mm. 

• Involvering af kommunikations-afdeling ifm. udarbejdelse af rekrutterings-/informationsmateriale 

• Print af materiale 

Sidst – men ikke mindst, skal der afsættes tid til at rekruttere, visitere, orientere og hjælpe borgere og pårørende med 

at forstå og bruge teknologien. Det vil i praksis formentlig skulle løftes af de kommunale medarbejdere, som i forvejen 

har relationen til de enkelte borgere. For at plejepersonalet kan rekruttere og anvende teknologier sammen med bor-

gerne, er det nødvendigt med tid til skabelse af fortrolighed og forståelse af systemet, for ellers kan personalet ikke 

rådgive og vejlede borgerne.  

 

9.5.2 Besparelsespotentialer 
For at kunne retfærdiggøre de nævnte omkostninger skal teknologien kunne tilvejebringe nogle væsentlige og signifi-

kante kvalitative gevinster og der af relative tydelige afledte økonomiske besparelser. Hvor der på omkostningssiden 

kun er regnet med én omkostningsejer – kommunen, vil der på gevinstsiden formentlig kunne være flere.  

Nedenfor er kort opsummeret nogle potentielle gevinster ved brug af sensormonitorerende teknologi i borgerens eget 

hjem. Som det fremgår ligger der muligvis økonomiske besparelse indenfor både omsorgsområdet og den primære 

samt sekundære og ikke-kommunale sundhedssektor. Tilsvarende vil der også kunne være bredere afledte samfunds-

økonomiske gevinster.  
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Det skal imidlertid understreges, at nedenstående oplistning af potentielle besparelsespotentialer forudsætter, at de i 

rapporten beskrevne udfordringer forbundet med teknologi, målgruppe og implementeringsproces overkommes i prak-

sis. 

Kvalitative gevinster og besparelsespotentialer: 

• Udsættelse af behov for plejehjemsplads:  

o Hvis teknologien kan være med til at styrke og hjælpe den pårørende til at forblive den primære om-

sorgsgiver, og det er den pårørendes situation, der er udslagsgivende for, hvornår den demenssyge 

borger evt. må flytte hjemmefra.  

o En plejehjemsplads er typisk dyrere end de ydelser, som en demenssyg borger modtager gennem 

hjemmeplejen. Dette forhold er uddybende beskrevet i Bilag A 

•  Færre visiterede timer i hjemmeplejen: 

o Som ovenfor vil en styrkelse af pårørende som primære omsorgsgivere potentielt kunne betyde, at 

der vil være behov for en reduceret kommunal omsorgsindsats. 

• Færre og mindre alvorlige faldulykker i hjemmet 

o Et sensorbaseret overvågningssystem vil potentielt tidligt kunne registrere, hvis borgerens mobilitet 

svækkes med risiko for fald. Det vil derfor kunne være muligt i god tid at foretage imødegående foran-

staltninger såsom gangbesværet indretning af hjemmet, så faldrisikoen minimeres 

o Skulle uheldet være ud og et alvorligt fald indtræffer, hvor borgeren er alene hjemme, vil et sensorba-

seret system potentielt kunne alarmere pårørende, så der hurtigst muligt kan blive tilkaldt hjælp. Re-

duceres responstiden vil det ofte også betyde en reduktion af skadesomfanget, hvilket både kan be-

tyde korte indlæggelsestid og dermed reducerede udgifter til den sekundære sundhedssektor og min-

dre behov for kommunal bevilget rehabilitering. 

• Færre og mindre alvorlige tilfælde af ”vandring” 

o Et sensormonitorende system til kunne advare pårørende om, hvis den demenssyge borger pludselig 

uden opsyn begiver sig på ”vandring”. Er den pårørende indenfor nær afstand, vil ”vandringen” måske 

kunne undgås, og hvis det ikke er tilfældet vil en hurtigere responstid og alarmering af f.eks. politiet 

betyde, at det geografiske søgeområde og de tilhørende eftersøgningsressourcer muligvis kan be-

grænses. 

• Bedre mental og fysisk sundhed for pårørende 

o Hvis teknologien kan være med til at give den pårørende mere selvbestemmelse (autonomi) i eget liv 

og frigørelse fra social isolation, vil det som tidligere nævnt i rapporten formentlig også betyde, at 

risikoen for depression hos den pårørende mindskes. Igen vil dette i en gennemsnitsbetragtning 

kunne betyde færre udgifter til antidepressiv medicin og psykologhjælp. 

o Tilsvarende vil en øget fysisk sundhed formentlig betyde færre offentlige udgifter indenfor somatik-

ken i den primære og sekundære sundhedssektor, dvs. færre besøg hos praktiserende læge, mindre 

medicinbehov, færre indlæggelser og reducerede udgifter til rehabilitering.  

• Bedre mental sundhed for den demenssyge borger 

o Tilsvarende kan det også tænkes, at den demenssyge borgers mentale sundhed og trivsel vil være 

større i trygge rammer i eget hjem end på et plejehjem. Som oplistet ovenfor vil det potentielt betyde 

intet eller mindre behov for antidepressiv medicin.  

• Færre kommunale tryghedsbesøg for alene boende borgere med demens 

o Hvis kommunen tillades adgang til at fjernmonitorere en alene boende borger, der normalt modtager 

tryghedsbesøg om natten, vil antallet af besøg evt. kunne reduceres, såfremt de natlige besøg ikke 

har andre formål end selve tilsynet.  

• Færre udkørsler til falske tryghedskald 

o Hvis borgeren har et nødkald og ved en fejl er kommet til at aktivere det, vil et sensormonitorende 

system installeret hos borgeren muligvis kunne give kommunen mulighed for at dobbelttjekke, om 

der er tale om et falsk nødkald. Derved vil mange af de unødvendige og ressourcekrævende udkørsler 

potentielt kunne undgås.   

• En mere fleksibel hverdag for pårørende vil også for en yngre målgruppe betyde, at de fortsat og/eller i større 

omfang har mulighed for at bidrage til og opretholde produktivitet på arbejdsmarkedet 
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Listen er naturligvis ikke komplet, da mængden af muligheder i brugen af monitorerende sensorteknologi hos syge bor-

gere i eget hjem løbende udvikler sig. Vi er i den forstand først begyndt at ridse i overfladen af potentialer og udfordrin-

ger ved brug af den nævnte teknologi i hjemmeplejen.  
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10 Juridiske guidelines  
Kommunal brug af monitorerende og dataopsamlende teknologi i den offentlige service er juridisk et komplekst felt. 

Forskellige love regulerer området, og her kan specielt fremhæves Serviceloven, Sundhedsloven og Persondataloven. 

Der til kommer en række tilknyttede områder som eksempelvis Værgemålsloven og Loven om fremtidsfuldmagter. 

Dette afsnit er ikke en fuldstændig juridisk kortlægning af området, hvilket ville være umuligt at rumme indenfor denne 

evalueringsrapport. Det er i stedet et forsøg på at opstille nogle generelle anvisninger og opmærksomhedspunkter, som 

bør iagttages af kommuner, der påtænker at implementere lignende teknologi som den testede i projektet. 

Afsnittet bygger på research og interviews med de deltagende kommuners juridiske eksperter indenfor feltet. Det er 

målrettet praktikere, der efterspørger en overskuelig og anvisende tilgang til området, der ”rydder op” i misforståelser 

og angiver mulighedsrummet for brug den nævnte slags teknologi, som må forventes at fylde mere og mere i krydsfel-

tet mellem offentlig og personlig sundhed- og omsorgsvaretagelse.   

 

10.1 Hjemmelsgrundlag 
Ét af de første spørgsmål man bør stille sig som offentlig myndighedsperson, er om brug af teknologien er reguleret af 

Sundhedsloven eller Serviceloven. Hvorfor er denne skelnen afgørende?  

I første omgang skal en kommune kunne redegøre for, om der juridiske hjemmel til at tildele ydelsen til borgerne. Her 

er det vigtigt at skelne mellem, om formålet med brug af teknologien er omsorgs- eller sundhedsrelateret. Omsorgsre-

laterede ydelser, der typisk er mere varige af karakter, er omfattet af Serviceloven, mens sundhedsrelaterede ydelser 

som behandlinger er omfattet af Sundhedsloven.  

De to lovgivninger regulerer desuden på forskellig vis, hvornår en offentlig myndighed kan tillade sig at bruge monito-

rerende og dataopsamlende teknologi overfor en borger. Det vil her være for omfattende at gå i detaljer med forskel-

lene, da fokus i denne rapport primært ligger på brug af kommunalt tildelt monitorerende og dataindsamlende tekno-

logi i borgerens eget hjem ud fra en omsorgsbetragtning. Dette udelukker dog ikke, at lignende teknologi også i teorien 

vil kunne bevilges under henvisning til Sundhedsloven, da teknologien som beskrevet i de tidligere afsnit potentielt vil 

kunne bruges i forhold til tidlig opsporing og udredning af sygdomme.  Baseret på projektets erfaringer fremstår den 

del af teknologien dog på nuværende tidspunkt ikke moden nok til for alvor at kunne tilbydes som led i et behandlings-

tilbud under Sundhedsloven. I det følgende er der derfor taget udgangspunkt i, at hjemmelen, der tillader en kommune 

at bevilge teknologien til en borger og pårørende, skal findes i Serviceloven.  

Da der mangler juridisk praksis på området, og da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger en konkret situation, har 

de deltagende kommuners jurister i forbindelse med denne evaluering ikke ville tage endelig stilling eller redegøre nær-

mere for, hvilken begrundelse, man som kommune vil lægge sig fast på som juridisk grundlag for at kunne bevilge lig-

nende teknologi til borgere.   

Som afsæt for en endelig vurdering af relevant juridisk grundlag er nedenfor angivet relevante paragrafer at inddrage i 

disse overvejelser. Paragrafferne er angivet uprioriteret og i numerisk rækkefølge: 

§ 84: Ifølge denne paragraf skal kommunen ” […] tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre 

nære pårørende, der passer en person med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.” Det skal her vurderes, om af-

lastning kan forstås som andet end personlig hjælp, og om teknologiens formål er at aflaste den pårørende fra at være 

konstant overvågen og i fysisk nærhed af den berørte borger. I denne sammenhæng vil teknologien formelt skulle visi-

teres til den pårørende. 

§ 112: Et andet muligt hjemmelsgrundlag for tildeling af teknologien er § 112: ”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til 

hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysik eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet, 1) i væsentlig grad kan 

afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 
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eller, 3) er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.”. I dette tilfælde kan der argumenteres for, at lig-

nende teknologi som det testede i projektet vil kunne leve op til punkt 1) og 2). Til sammenligning foregår tildeling af 

GPS sporingssystemer efter denne paragraf.  

Brug af §112 som hjemmelsgrundlag vil først og fremmest forudsætte, at den pågældende kommunalbestyrelse vurde-

rer og vælger at definere teknologien som et hjælpemiddel, der er egnet for kommunens opgavevaretagelse og om-

sorgspligt. I praksis vil den vurdering på hjemmepleje-området typisk blive foretaget af kommunens visitationsafdeling. 

Til vurdering af om et sensorbaseret varslingssystem som det testede principielt vil kunne høre under hjælpemiddelska-

tegorien, kan man tage udgangspunkt i den definition, som Socialstyrelsen anvender på deres hjemmeside11:  

"Ethvert produkt (herunder genstande, udstyr, redskaber og software) specielt produceret eller al-

mindeligt tilgængeligt, som anvendes af eller for personer med funktionsevnenedsættelse: - til del-

tagelse, - for at beskytte, træne, måle eller erstatte kropsfunktioner/anatomi og aktiviteter, eller -

for at forebygge funktionsnedsættelser og aktivitets- eller deltagelsesbegrænsninger." 

I dette tilfælde vil der kunne argumenteres for, at et sensorbaseret varslingssystem som hjælpemiddel vil 

kunne beskytte borgeren og forebygge utilsigtede hændelser med risiko for funktionsnedsættelser. 

§ 116: Et tredje supplerende hjemmelsgrundlag kunne være §116, hvor en kommune forpligtes til ” […] at yde hjælp til 

indretning af bolig til personer med varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boli-

gen bedre egnet som opholdssted for den pågældende”. Installation af et sensorbaseret varslingssystem vil potentielt 

gøre boligen til et sikre og bedre opholdssted for den demenssyge borger. 

 

10.2 Samtykke 
Under forudsætning af, at kommunen jf. afsnit 10.1 kan finde hjemmel til at tilbyde borger og/eller pårørende monito-

rerende og dataindsamlende teknologi, er det op til borgeren og den pårørende at acceptere tilbuddet. 

Tilbydes teknologien under hjemmel i § 84 i Serviceloven, dvs. som et aflastende tilbud til den pårørende, og ønsker 

den pårørende at modtage dette tilbud, skal den pårørende afgive samtykke herom. Men da det er borgeren, der skal 

lade sig monitorere, og da det er borgerens adfærdsdata, der skal indsamles, og da disse oplysninger må karakteriseres 

som personfølsomme data, skal borgeren også afgive et samtykke i overensstemmelse med Persondataloven §6, stk. 1. 

Tilbydes teknologien under hjemmel af § 112 eller § 116 i Serviceloven som et hjælpemiddel eller hjælp til sikring af 

boligen for den demenssyge borger, er det borgeren, der skal acceptere tilbuddet og dermed formelt samtykke herom. 

Tilsvarende som ovenfor skal borgeren også samtykke til, at kommunen må indsamle og behandle de personfølsomme 

data jf. Persondataloven §6, stk.1.  

Tilsvarende kan det nævnes, at hvis teknologien bevilges til borgeren med hjemmel i Sundhedsloven (f.eks. forebyg-

gelse12 eller som led i en behandling), skal kommunen tilsvarende indhente et samtykke jf. § 15, stk. 1 i Sundhedsloven 

og, som det allerede er anført, i overensstemmelse med Persondataloven.  

Under alle omstændigheder er det i første omgang en forudsætning, at borgeren kan afgive et habilt samtykke, før end 

at teknologien kan bevilges og tages i brug.  

Med et habilt samtykke menes der, at borgeren skal have forstået, hvad vedkommende tilkendegiver sin accept af. Bor-

geren skal have forstået informationen om, hvad samtykket indebærer og skal forstå konsekvenserne af sit samtykke. 

For at fremme borgerens forståelse af, hvad vedkommende giver samtykke til, kan man som påpeget af en kommunal-

jurist med fordel skrive eksempler ind i selve samtykket, som illustrerer, hvad det er, som borgeren giver samtykke til. 

Tilsvarende bør den offentlige medarbejder stille kontrolspørgsmål til borgeren for at sikre sig, at vedkommende har 

forstået samtykket. 

                                                                 
11 https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-hjaelpemidler 
12 Sundhedsloven §119 stk.1 og 2 
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I forhold til borgere med en demenssygdom med dertil mulig svigt på korttidshukommelsen er det afgørende, at borge-

ren forstår samtykket og konsekvenserne i ”nuet”, hvor de afgiver samtykket. Med andre ord er samtykket også gæl-

dende, selv om borgeren har glemt det relativ kort tid efter. 

Samtykket kan være både mundtligt eller skriftligt, hvor det sidste naturligvis vil være det nemmeste at dokumentere, 

men da en demenssyg borger kan miste evnen til at skrive på et tidspunkt i sygdomsforløbet, kan det være en udfor-

dring at opnå i praksis. Afgives samtykket mundtligt af den demenssyge borger, er det er tilstrækkeligt, at én medarbej-

der har hørt og journaliseret det. Det er den offentlige medarbejder, der afgør, om borgeren har forstået, hvad samtyk-

ket går ud på. Der er ikke krav om vidner i beslutningsøjeblikket, men den kommunale medarbejder er forpligtet til at 

notere og journalisere samtykket i overensstemmelse med forvaltningsloven. I Silkeborg Kommune har man valgt at 

have to vidner til stede i forbindelse med en borgers afgivelse af et samtykke på magtanvendelsesområdet. Tilsvarende 

er det også praksis i eksempelvis Viborg kommune, at man har nære pårørende til stede i forbindelse med en borgers 

afgivelse af samtykke i svære situationer. 

Når samtykkets indhold tilkendegives for borgeren, skal det rumme følgende elementer13: 

• skal indeholde direkte formulering omkring, at samtykket sker i overensstemmelse med vedkommendes vilje    

• specifik og utvetydige beskrivelse af, hvad der gives samtykke til, og hvordan samtykket er begrænset (gerne 

eksempler!) 

• at samtykket er frivilligt, og hvordan det kan tilbagekaldes 

Indhold af tilkendegivelsen skal, hvad enten den er mundtlig eller skriftlig, være letforståelig og formuleret på en klar og 

brugervenlig måde 

10.2.1 Projekterfaringer 
I projektet har borger og pårørende skulle underskrive en fælles samtykkeerklæring om deltagelse i projektet. Dette er 

typisk sket i forbindelse med et indledende møde, hvor borger, pårørende, en demenskonsulent og den tværgående 

projektleder har deltaget.  

Inden borgeren og den pårørende blev forelagt erklæringen til underskrivelse, er begge parter blevet orienteret grun-

digt af den tværgående projektet omkring teknologien og projektet. Orienteringen er sket i en afslappet og uforplig-

tende dialog med gode muligheder for borger og pårørende til at stille spørgsmål, inden de besluttede sig for eller imod 

at deltage i projektet. I de fleste tilfælde var begge parter også blevet overordnet orienteret af demenskonsulenten om-

kring projekt og teknologi inden det indledende møde med den tværgående projektleder.  

Samtykkeerklæringen indeholdte relevante bilag om teknologien og om projektforløbet. Af erklæringen og i dialogen 

blev det også tydeliggjort, at hvis borger eller pårørende fortrød deres deltagelse i projektet, var det muligt at træde ud 

af projektet til et hvert tidspunkt uden nogen som helst omkostninger eller forpligtelser for dem. Borger og pårørende 

fik desuden mulighed for at vente med at underskrive samtykkeerklæring og bilag til efter mødet, hvor de ved selvsyn 

kunne gennemlæse erklæringen inden, de besluttede sig. I de fleste tilfælde ønskede parterne ikke at gøre brug denne 

mulighed, før de underskrev. Kun i enkelte tilfælde ønskede borger og pårørende at udsætte underskrivelse af samtyk-

keerklæringen til et senere møde.  

Pårørendes rolle 

På trods af, at kommunernes demenskonsulenter og den tværgående projektleder i fællesskab har forsøgt at gøre un-

derskrivelsen af samtykkeerklæringen så gennemsigtig og fair overfor borger og pårørende, viser de afsluttende evalue-

ringsinterview med demenskonsulenterne, at der eksisterer meget forskellige opfattelser af, hvordan nogle borgere har 

afgivet deres samtykke.  

I projektet er underskrivelse af samtykke som nævnt ovenfor sket i forbindelse med et fælles møde, hvor både pårø-

rende og borgeren har været tilstede. I flere tilfælde mener nogle demenskonsulenter, at borgerens underskrivning er 

sket under mere eller mindre direkte påvirkning fra den pårørende side. Udgangspunktet for at lade underskrivningen 

                                                                 
13  Listen tager udgangspunkt i den nye Databeskyttelsesforordnings krav til et samtykke (artikel 4, nr. 11 og artikel 7). Forordningen, der erstatter 
Persondataloven, træder i kraft 25. maj 2018. 
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foregå i et fælles møde var, at den pårørende dermed kunne støtte den demenssyge borger, og at alternativet - en ad-

skillelse i underskrivningsøjeblikket – netop ville skabe unødvendig forvirring og frygt hos borgeren, hvilket også skal ses 

i lyset af, hvor meget disse par ofte er knyttet sammen, som det også er beskrevet andetsteds i rapporten.  

Det sensorbaserede varslingssystem er tænkt som et ”hjælpemiddel” til begge parter. Mange demenssyge borgere gav 

imidlertid udtryk for, at de ikke mente, at det var nødvendigt i forhold til deres egen situation, men da deres ægtefælle 

insisterede på at deltage og få udstyret til test, ville de ikke modsætte sig. På den baggrund mener nogle af de inter-

viewede demenskonsulenter, at samtykket i flere tilfælde er sket med ”ført hånd” under kraftig påvirkning af den pårø-

rende. Det er imidlertid ikke alle demenskonsulenter der er helt enige heri, og som én udtaler, føler hun ikke, hun har 

været med til at snyde nogen. Tvivlen, om der har været en uhensigtsmæssig påvirkning af den demenssyge borger i 

forbindelse med indgåelse af samtykket, bør under alle omstændigheder tjene som et opmærksomhedspunkt for kom-

munerne i forhold til, hvordan man i fremtiden vil håndtere en lignende situation, der kræver samtykke fra begge par-

ter.  

 

10.3 Muligheder uden habilt samtykke 
For at en kommune kan opnå et habilt samtykke fra en borger med demens, er det ofte en forudsætning, at samtykket 

bliver afgivet relativ tidligt i sygdomsforløbet. Det har samtidig en række andre fordele, som også er blevet omtalt i af-

snit 9.1.2. Senere kan det være umuligt, hvis borgerens virkelighedsopfattelsen er fuldstændig væk og dermed ikke er i 

stand til at fokusere på nuet. 

I det tilfælde, at det ikke er muligt at opnå et habilt samtykke fra borgeren, eksisterer der enkelte andre muligheder. 

Som det vil fremgå, er de juridiske muligheder sjældent optimale, tidskrævende og ofte til hindre for, at borgeren kan 

få den bedste omsorg og drage nytte af ny teknologi. Typisk forudsætter det, at den berørte borger, inden sygdommen 

for alvor udviklede sig, har været så forudseende at sikre pårørende et tilstrækkeligt beslutningsmandat, hvis situatio-

nen skulle opstå.  

Nedenfor gennemgås de muligheder, som i visse tilfælde kan overvejes i den nævnte situation, hvor der ikke kan opnås 

et habilt samtykke fra borgeren. 

10.3.1 Brug af §125 undtagelse i Serviceloven 
Servicelovens § 12514 åbner i visse situationer mulighed for brug af pejlende/monitorerende teknologi som f.eks. træ-

demåtter med alarmfunktion i borgerens bolig uden borgerens aktive samtykke. Selv om de generelle magtanvendel-

sesregler i Serviceloven ikke skelner mellem, om borgeren bor i privat bolig eller på et offentlig bo- eller dagtilbud, er 

undtagelsen i §125 kun gældende i bo- og dagtilbud og ikke i private hjem: 

§125: Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesyste-

mer for en person i en afgrænset periode, når: 

 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre 

for at lide personskade, og 

 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. 

Forudsætninger for at kunne bruge bestemmelsen i bo- og dagtilbud er: 

• Det er dokumenteret, at der er risiko for at personen forlader sit bo- eller dagtilbud, og at dette kan medføre 

personskade for borgeren eller andre.  

• Det er dokumenteret, at der ikke foreligger andre muligheder for at opnå det ønskede samarbejde, resultat 

eller mål gennem en indsats i form af personlig omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand 

• Hvis borgeren protesterer mod tiltaget, eller ikke kan afgive et habilt samtykke 

                                                                 
14 Mere information om brug af magtanvendelsesbestemmelserne i Serviceloven kan man få ved at læse pjecen ”Magtanvendelse i forhold til perso-
ner med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne” udgivet af Socialstyrelsen i 2012. Pjecen er tilgængelig på styrelsens hjemmeside. 
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I de tilfælde vil brug af monitorerende teknologi som eksempelvis trædemåtter være magtanvendelse, hvilket indebæ-

rer, at personalet først skal indberette tiltaget til formel godkendelse i kommunalbestyrelsen og dernæst orientere det 

socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med bo- eller dagtilbuddet.   

Der eksisterer forskellige praksisser i de danske kommuner i forhold til, om ovenstående kan lade sig gøre indenfor bor-

gerens lejlighed på et plejehjem – eller om det kun er muligt at anvende teknologien i fælles arealer udenfor borgerens 

lejlighed. I Aarhus Kommune tillader man eksempelvis brug af den monitorerende teknologi i selve lejligheden, mens 

eksempelvis Silkeborg Kommune kun tillader det i områder udenfor borgerens lejlighed. 

10.3.2 Værgemål som mulighed? 
Hvis borgeren ikke længere kan tage vare på sine personlige og økonomiske forhold, kan vedkommende komme under 

værgemål i overensstemmelse med Værgemålsloven. Det vil ofte være en nært familiemedlem, der kan blive godkendt 

af Statsforvaltningen som værge. Processen er desværre tidskrævende, og varer i gennemsnit cirka et halv år15, men 

kan afhængig af ansøgningens kompleksitet strækker sig over flere år. Behandlingstiden afspejler, at det er et omfat-

tende juridisk skridt at umyndiggøre borgeren. Når den demenssyge borger kommer der til i sygdomsforløbet, hvor et 

værgemål er aktuelt og realistisk at opnå ud fra den nødvendige lægefaglige vurdering, vil det ofte være så sent i forlø-

bet, at borgeren indenfor en meget overskuelig tidsperiode på få måneder alligevel skal flytte på plejehjem. Det vil der-

for i forhold til installation af lignende teknologi som den testede ikke være en realistisk mulighed. 

10.3.3 Fremtidsfuldmagt som mulighed 
En fremtidsfuldmagt er tænkt som et delvist alternativ til værgemål. Værgemål iværksættes først efter, at borgeren har 

mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at borgeren ikke får indflydelse på, hvem der skal være ved-

kommendes værge eller værgemålets omfang16. En fremtidsfuldmagt gør det muligt for borgeren selv at bestemme på 

forhånd, hvem der i praksis skal være vedkommendes ”værge”, og hvad fuldmagten skal omfatte. 

En fremtidsfuldmagt er en speciel type af fuldmagt, der først træder i kraft, hvis borgeren som fuldmagtsgiver bliver 

ude af stand til at varetage sine egne interesser, som for eksempel ved fremskreden demens. Fremtidsfuldmagt er en 

relativ ny ordning, der gør det muligt på forhånd at give fuldmagt til en betroet pårørende. Fuldmagten kan gives i for-

hold til disponering af bestemte forhold eller generelt til alle personlige og økonomiske forhold. Mulighederne er regu-

leret af Lov om fremtidsfuldmagter vedtaget i maj 2016. Ordningen er imidlertid i skrivende stund endnu ikke trådt i 

kraft, da de tekniske foranstaltninger ikke har været på plads, men ifølge Justitsministeren forventes det at ske den 1. 

september 201717 . 

Det vil blive muligt at oprette Fremtidsfuldmagten digitalt med nemID i Fremtidsfuldmagtsregistret. Efterfølgende skal 

borgeren vedkender sig fuldmagten ved et personligt fremmøde hos en notar ansat ved retten. 

Fuldmagten træder i kraft ved, at den (kommende) fuldmægtige laver en anmodning til Statsforvaltningen, hvorefter 

fuldmagten tinglyses i tingbogen, såfremt betingelserne for dens ikrafttræden er opfyldte. I praksis vil det foruden 

Statsforvaltningens godkendelse indebære indhentning af en lægefaglig vurdering af borgerens tilstand og orientering 

af nærmeste pårørende. 

Selv om fuldmagten er trådt i kraft, har borgeren fortsat mulighed for at modsætte sig en beslutning. Borgeren har med 

andre ord fortsat sin handlefrihed. I relation til problemstillingen omkring en borgers manglende evne til at afgive habilt 

samtykke, vil en pårørende, der er fuldmægtig, have muligheden for at give samtykke til at søge og modtage kommu-

nens omsorgsydelser som eksempelvis installering af et sensorbaseret varslingssystem, hvis borgeren ikke modsætter 

sig det. Enkelte forhold er imidlertid undtaget herfra som eksempelvis at acceptere en plejehjemsplads på vegne af bor-

geren, og her må kommunen og pårørende overveje brug af begrænset værgemål, som Statsforvaltningen har mulighed 

for at tildele hurtigere end et generelt værgemål.   

Demenskonsulenterne rådgiver i dag borgerne og deres pårørende så tidligt som muligt i sygdomsforløbet omkring 

værgemål og fremtidsfuldmagter. Problemstillingen kan imidlertid ikke reduceres til kun at dreje sig om rettidig omhu 

                                                                 
15 http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=9030 
16 https://www.bklaw.dk/nyheder/er-fremtidsfuldmagter-den-fagre-nye-fremtid 
 
17 http://www.ft.dk/samling/20161/spoergsmaal/s982/svar/1395877/1740238.pdf 
 

https://www.bklaw.dk/nyheder/er-fremtidsfuldmagter-den-fagre-nye-fremtid
http://www.ft.dk/samling/20161/spoergsmaal/s982/svar/1395877/1740238.pdf
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fra borgernes side. Udfordringen er i praksis, at mange borgere tidligt i et demensforløb i lang tid har svært ved at ac-

ceptere og forholde sig til sygdommen og de mange fordomme, der fortsat knytter sig til demens. Afledt heraf vil det 

for disse personer tilsvarende være svært også at skulle forholde sig til et værgemål eller en fremtidsfuldmagt.  

Der findes ingen enkle løsninger på ovenstående udfordring. Generelt handler det om, at give borgeren og pårørende 

den bedste information tidligst muligt om sygdommen og dens mulige konsekvenser. For at få flere demenssyge bor-

gere i tale tidligt i sygdomsforløbet, er det derfor også nødvendigt at få nedbrudt de mange fordomme om demens, 

som eksisterer i den almindelige befolkning. Heldigvis vokser bevågenheden om demens i samfundet i disse år.   

 

10.4 Indsamling af personfølsomme data 
Selv om borgeren og den pårørende giver kommunen samtykke til brug af monitorerende og dataindsamlende tekno-

logi i eget hjem, er der fortsat nogle juridiske begrænsninger, som en kommune skal forholde sig til. 

I Danmark er indsamling og brug af personfølsomme data i skrivende stund reguleret af den danske Persondatalov18. 

Loven gælder for alle private og offentlige organisationer, der foretager behandling af sådanne personoplysninger. 

10.4.1 God forvaltning af data 
Persondataloven er bygget op om 5 grundlæggende principper for god forvaltning af data, der skal efterleves (§ 5): 

1. God databehandlingsskik: Databehandlingen skal være rimelig og lovlig 

2. Formålsbestemthed: Indsamling skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Senere brug af data er dog 

muligt i et historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed 

3. Proportionalitet: Omfang af dataindsamling skal være afmålt efter formålet med indsamlingen. Dvs. ikke mere 

end nødvendigt. 

4. Datakvalitet: Gennem ajourføring og kontrol skal det sikres, at data er korrekte. Ukorrekte data skal slettes 

hurtigst muligt 

5. Sletning: Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den 

registrerede i længere tid, end det der nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysninger behandles 

Tilbyder kommunen monitorerende og dataopsamlende teknologi til borgerne, er det kommunen, som har rollen som 

dataansvarlig, dvs. ansvaret, for at databehandlingen sker efter ovenstående principper.  

Anvender den dataopsamlende teknologi anden server end kommunens, er leverandøren af serverydelsen at betragte 

som databehandler. Det er tilfældet i projekt Længere Hjemme Sammen, hvor ANYgroup som databehandler står for at 

indsamle og hoste (opbevarer) de indhentede sensordata. 

Kommunen er som dataansvarlig afhængig af databehandleren i forhold til at kunne leve op til lovgivningen.  Det er 

derfor vigtigt, at kommunen stiller de rigtige krav til databehandleren, så databehandlerens overholdelse af de lovgiv-

ningsmæssige forpligtelser nem kan kontrolleres af kommunen. 

10.4.2 Profilering 
Begrebet profilering beskriver hensigten at forudsige en persons fremtidige adfærd på baggrund eksempelvis perso-

nens tidligere handlinger. Som det er beskrevet tidligere i rapporten, kan det sensorbaserede varslingssystem på basis 

af adfærdsdata indhentet over tid (potentielt) bruges til at automatisk at forudsige sygdomsudvikling i en tidlig fase. 

Funktionen er et udtryk for det, som den nye databeskyttelsesforordning i artikel 4 stk. 4 definerer som profilering:  

”enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personop-

lysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at 

                                                                 
18 Den 25. maj 2018 erstattes Persondataloven med den europæiske databeskyttelsesforordning. Den grundlæggende struktur i persondatareglerne 
er bevaret, men overordnet bliver regler for beskyttelse af data skærpet. For en nærmere gennemgang af forskellene mellem de to lovsæt henvises til 
Justitsministeriets betænkning nr. 1565 
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analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situ-

ation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller 

bevægelse”.  

Med den nye forordning skærpes mulighederne for at foretage profilering. Profilering må kun ske, når bor-

geren har givet et specifikt samtykke her til. Konkret betyder det, at der i forbindelse med indhentning af 

samtykke som omtalt i afsnit 10.2 skal informeres konkret om, at samtykket også gælder brug af data til pro-

filering. 

10.4.3 Videoovervågning i borgers eget hjem 
En kommune må som udgangspunkt gerne opsætte videokamera i en borgers private bolig. Det forudsætter en række 

forhold, som er oplistet nedenfor: 

I. Først og fremmest skal kommunen indhente samtykke fra borgeren.  

II. Videooptagelser udgør personfølsomme data. Omfang af indsamling og forvaltningspraksis skal derfor ske ef-

ter Persondataloven 

III. Den tilhørende IT struktur og praksis skal efterleve kommunens egne formulerede IT sikkerhedsregler  

IV. Anvender kommunen en ekstern leverandør af videoovervågning, skal leverandøren derfor dokumentere over-

for kommunen, at de nævnte bestemmelser i (II) og (III) overholdes. Det sker efter praksis aftalt i sikkerhedsaf-

taler mellem kommune og leverandøren. 

V. Hvis kommunens medarbejdere har borgerens bolig som arbejdsplads, skal der laves en aftale med medarbej-

derne om mulig overvågning, eller hvad medarbejderen skal foretage sig for at undgå at blive videofilmet  

Projekterfaringer 

I projekt Længere Hjemme Sammen har flere pårørende udtrykt et ønske om at sætte overvågningskamera op i deres 

eget hjem, som det også fremgår af beskrivelserne i Bilag H. Løsningen fra ANYgroup er oprindeligt udviklet med en 

mulighed for at tilkoble en kameraløsning fra samme virksomhed. Kommunerne overvejede fra starten af projektet at 

lade kameraløsningen indgå i det setup, som skulle testes hos de deltagende borgere, men man fravalgte denne mulig-

hed, inden borgerrekrutteringen begyndte. 

Det var der primært tre årsager til: Man ville gerne undgå, at borger og pårørende i målgruppen fravalgte at deltage i 

projektet af frygt for, at ”andre” skulle videoovervåge dem i deres eget hjem, hvilket reelt ikke ville være tilfældet med 

det påtænkte setup, men som givet ville skabe nogle kommunikationsmæssige udfordringer i borgerdialogen og i for-

hold til omgivelserne. Den anden årsag var uklarheder i de enkelte kommuner omkring den praktiske håndtering af de 

digitale videooptagelser, der som nævnt udgør personfølsomme data, som det er nærmere beskrevet i afsnit 10.4. Den 

tredje årsag var en mulig konflikt i forhold til de kommunale medarbejdere i hjemmeplejen, som kunne risikere at have 

en eller flere af testdeltagernes bolig, som deres arbejdsplads.  

Overvågning af kommunale medarbejdere  

Vælger en kommune at installere videoovervågning i en borgers private hjem, skal der som nævnt tages hensyn til de 

kommunale medarbejdere, som måtte udføre arbejde i boligen. Udgangspunktet er i dag, at kommunerne ikke tillader 

overvågning af deres medarbejdere. Som en jurist fra Aarhus formulerer det:  

”Aarhus Kommune accepterer ikke video- og lydovervågning af medarbejdere. Overvågning ses 

som en krænkelse af medarbejderen. Overvågning af medarbejdere kræver samtykke, hvilket 

medarbejderne ikke er forpligtede til at give. Medarbejderne er i deres fulde ret til, at nægte at 

udføre deres arbejde i hjemmet, såfremt de bliver overvåget ifm. hermed.” 

Dette forhold gælder også, hvis kameraet er sat op af borgeren eller pårørende uafhængigt af kommunen. 

I praksis betyder det, at en enhver videoovervågningsinstallation i en privat bolig, hvor det er sandsynligt, at kommu-

nens medarbejdere kan risikere at blive overvåget, skal de-aktiveres, inden medarbejderen kan påbegynde sit arbejde. 

Det må formodes, at en borger med demens, der får besøg af en kommunal hjemmehjælper ofte ikke selv vil være i 

stand til at slukke videokameraet eller huske at gøre hjemmehjælperen opmærksom på overvågningen. Det vil derfor 
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være nødvendigt at forpligte borgeren, som har eget videokamera opsat i boligen til ligeledes at opsætte tydelig skilt-

ning om mulig videoovervågning i overensstemmelse med § 3 i TV-overvågningsloven19. Ligeledes bør det gøres nemt 

for en kommunal medarbejder at slukke for kameraet i den periode, hvor vedkommende arbejder i borgerens hjem.  

Er ovenstående foranstaltninger ikke på plads, skal medarbejderen ifølge Aarhus kommune ophører arbejdet, kontakte 

sin ledelse, der efterfølgende skal informere borgeren om, at arbejdet ikke kan blive udført, før overvågningen ophører. 

Hvis det er kommunen selv, der har opsat kameraet, bør kommunen forinden have orienteret sine medarbejdere om 

den pågældendes overvågning, og hvordan medarbejderne skal de-aktiverer systemet ved besøg.  

 

 

  

                                                                 
19 Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning, nr 1190 af 11/10/2007 
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11 Konklusion  
I Projekt Længere Hjemme Sammen er brug af sensorbaseret varslingsteknologi til borgere og pårørende i eget hjem for 

første gang blevet testet i større skala i Danmark. 

Den testede teknologi bruges i dag på institutioner med gode resultater, men overgangen til at fungere i private hjem 

har været problematisk af flere grunde, hvor der bør skelnes mellem udfordringer forbundet med løsningens funktiona-

litet og udfordringer forbundet med, hvordan løsningen implementeres i samarbejde med brugerne, der i dette tilfælde 

primært er de pårørende.   

Den testede løsning fra ANYgroup bruger sms’er til at afgive varslinger til borgeren. Varslingerne er desværre blevet 

oplevet af de pårørende som værende mange, unødvendige eller ikke-valide. Tilliden til systemet er derfor ikke blevet 

etableret, og der har været et stort frafald af aktive brugere undervejs. I den sidste fase af projektet fik interesserede 

pårørende muligheden for at erstatte sms’erne med en app til smartphones og/eller tablets. De få pårørende (4 perso-

ner), der har testet denne mulighed i den resterende korte periode på et par måneder, har været mere begejstret for 

denne funktion, men har også alle påpeget, at enkelthed er nøgleordet, og at de ikke er interesseret i app’ens mulige 

supplerende funktioner. I forhold til løsningens udførelse bør virksomheden overveje at foretage ændringer i deres in-

formations- og vejledningsmateriale til borgere, pårørende og kommunale medarbejdere. Her kan med fordel bruges 

videomateriale med eksempler og instruktioner. 

Det andet forhold, som skal tages i betragtning ved en bedømmelse af den testede teknologi, er som anført processen 

for implementering af teknologien. Processen sker i et komplekst samarbejde mellem kommune, leverandør og de på-

rørende, og den starter i praksis inden teknologien opsættes ude i det private hjem. Forberedelsen af den offentlige 

organisation i almindelighed - og i testen de enkelte demenskonsulenter i særdeleshed - er afgørende for en succesfuld 

implementering. Tilsvarende er rolledelingen mellem leverandør og kommunen omkring support vigtig. I projektet blev 

der foretaget tiltag for at klæde konsulenterne vidensmæssigt på til at hjælpe og være ambassadører for teknologien 

over for borgerne og de pårørende. Virksomheden har også forsøgt at yde omfattende support til de pårørende. Trods 

alle parters gode intentioner i projektforløbet om det modsatte, har kommunikationen og supporten til de pårørende 

alligevel været for usammenhængende og utilstrækkelig. Omvendt har testen været en uvurderlig kilde til mange nyt-

tige læringspunkter for, hvad der skal til for at sikre, at pårørende kommer godt i gang, og at de vedbliver med at bruge 

teknologien. Disse erfaringer og mere generiske anbefalinger er blevet opsamlet og beskrevet i rapportens implemente-

ringsguidelines. 

I forhold til de opstillede mål med teknologien har testen ikke kunne validere den forventede effektskabelse i form af 

mere tryghed og autonomi for de pårørende. Som uddybende beskrevet i rapporten kan de primære årsager til den 

udeblevne effektskabelse opsummeres til at være: 

I. Manglende match ml. borger og teknologi (målgruppe) 

II. Mangelfuld teknologi 

III. Kommunikation og support (inkl. opfølgning) 

Det har derfor ikke været muligt at opstille en troværdig business case på anvendelse af den testede teknologi. Om-

vendt må det også forventes, at lignende og mere velfungerende dataindsamlende og moniterende velfærdsteknolo-

gier på sigt vil vinde indpas i private hjem og måske også i den kommunale hjemmepleje. Det blev derfor aftalt med 

Digitaliseringsstyrelsen, at målsætningen med projektet skulle ændres til at udnytte projektets erfaringer til at udar-

bejde generiske guidelines til brug for fremtidige implementeringer af lignende dataopsamlende og monitorerende tek-

nologi.  

I rapportens guidelines er der afledt af ovenstående forhold bl.a. fokuseret på anbefalinger omkring match mellem tek-

nologi og bruger (borger/pårørende). I den forbindelse er der formuleret en række afgørende forudsætninger for at 

opnå et godt match, som en kommune bør forholde sig til, inden man kaster sig ud i at implementere lignende løsnin-

ger til samme overordnede målgruppe af hjemmeboende borgere med en demenssygdom og deres nære pårørende.  
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Som nævnt ovenfor er vigtigheden og krav til god kommunikation med borgere og pårørende også et stort lærings-

punkt i projektet, hvilket i rapporten er konkretiseret med nogle specifikke anbefalinger rettet mod både leverandør af 

teknologien og til kommuner, der overvejer at investere i lignende teknologi.  

Hvis man som kommune ønsker at udnytte det fulde potentiale af dataopsamlende og monitorerende teknologi i en 

omsorgs- og eller sundhedsrelateret sammenhæng, kræver det et større organisatorisk tiltag. Teknologien bryder po-

tentielt med en række traditioner og praksisser i den kommunale omsorgs- og sundhedsudøvelse. Succes med teknolo-

gien forudsætter derfor, at relevante dele af organisationen forstår forudsætningen for disse ændringer, og at de med-

arbejdere, som skal arbejde med teknologien og dens ibrugtagen i praksis overfor borgeren og pårørende, også er ru-

stet fagligt og holdningsmæssigt til at fungere som kompetente ambassadører og facilitatorer af tiltaget.   

Selv om det ikke har været muligt at opstille en valid business case på den testede teknologi i projektet, er der i rappor-

ten alligevel skitseret nogle mere generiske økonomiske overvejelser omkring mulige omkostninger og gevinster ved 

fremtidig succesfuld implementering af egnet sensor- og datamonitorerende teknologi i demenssyge borgeres eget 

hjem.  

Til sidst i rapporten er der blevet opstillet en række guidelines for de juridiske udfordringer på området, der for uden-

forstående kan forekomme unødvendigt kompliceret og hæmmet af en række forskellige lovgivninger. Afsnittet forsø-

ger at svare på, hvordan den berørte teknologi vil kunne forsvares juridisk at indføre som et offentligt tilbud til bor-

gerne. Dernæst behandles forudsætningerne for at få lov til at installere lignende teknologi ude hos borgerne. Krav til 

samtykke og problemstillingen omkring at kunne få et habilt af slagsen fra borgere med fremskreden demens berøres. 

I afsnittet behandles også forudsætninger og begrænsninger ved brug af magtundtagelsesparagraffen §125 i Servicelo-

ven, værgemål og en nye relativ let tilgængelig mulighed for at oprette ”fremtidsfuldmagter”. Sidstnævnte tiltag er en 

god mulighed for pårørende og borgere med demens i den tidlige fase til at imødegå nogle af juridiske udfordringer, 

som eksempelvis ikke at kunne afgive et habilt samtykke, når demenssygdommen er mere fremskreden. 

Med brug af monitorerende- og dataopsamlende teknologi opstår der nye og potentielt sundhedsforebyggende mulig-

heder for tidlig opsporing af sygdomme. Tilsvarende kan indsamlede data sammenholdes med eksisterende viden og 

potentielt indgå som supplerende beslutningsgrundlag i den kommunale og/eller tværsektorielle omsorgs- og sund-

hedsservice. Det rejser nogle krav til brug af den slags redskaber og den tilhørende databehandling. I afsnittet er disse 

overskueliggjort ved at uddrage de grundlæggende principper, som kommune og en eventuel ekstern databehandler 

skal være opmærksom på i en udbuds- og tilbudssituation og i den efterfølgende driftssituation.  

I projektet er der ikke blevet anvendt videokamera til overvågning af de demenssyge borgere, selv om det har været en 

teknisk mulighed fra leverandørens side. Diskussionen om brug af videoovervågning har været gennemgående i hele 

projektet, da flere pårørende har følt behov for at verificere systemets sms-varslinger eller app-alarmer, hvis de ikke var 

i umiddelbar nærhed af hjemmet. Her kunne brug af et videokamera som supplement til det sensorbaserede varslings-

system have været en mulighed. I afsnittet behandles, hvorledes kommunen skal forholde sig til denne mulighed, hvis 

de påtænker at tilbyde videoløsningen som erstatning eller supplement til den testede teknologi eller lignende. Brug af 

videoovervågning i private hjem rejser en problemstilling i forhold til kommunale medarbejdere, som har boligen som 

arbejdsplads. Problemstillingen vedrører ikke kun kommunalt bevilgede videoinstallationer, men også private installati-

oner, som der efterhånden er et relativt stort antal af ude i de private hjem. Opmærksomhedspunkter til den praktiske 

håndtering af denne udfordring er beskrevet til sidst i afsnittet om de juridiske guidelines. 
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Bilag A 
 

Nedenfor er illustreret til sammenligning de økonomiske cost drivere og forskelle på demensområdet mellem kommu-

nale udgifter til plejehjemspladser og udgifter til hjemmeplejen. 

 

Plejehjemsplads: 

I dag skelnes der i det kommunale system mellem en almindelig plejehjemsplads og en demensbolig. Demensboliger er 

indretningsmæssigt og personalemæssigt specielt tilpasset borger med demenssygdomme, og de er derfor også dyre at 

etablere og drive.  

Mange demenssyge borgere bor imidlertid også på almindelige plejehjem, enten pga. mangel på deciderede demens-

boliger, eller hvis det vurderes i det enkelte tilfælde, at der ikke eksisterer et specielt behov for en speciel tilpasset de-

mensbolig. 

Tal fra de medvirkende kommuner i projektet indikerer en fordeling af demenssyge borgere på almindelige plejehjem i 

forhold til specielle demensboliger som værende 7 til 3.  

Omkostningsniveauet for de forskellige boligtyper varierer kommunerne i mellem. Eksempelvis ligger niveauet i Aarhus 

kommune (2015) for en almindelig plejehjemsplads på 363.000 DKK årligt, mens en demensbolig koster 473.000 DKK. 

Til sammenligning er de tilsvarende tal for Syddjurs kommune henholdsvis 411.895 og 565.916 DKK/årligt. 

I det følgende anvendes en gennemsnittelig kommunal omkostning per demenssyg borger på plejehjem/demensbolig 

svarende til 427.201 DKK/år. 

 

Hjemmeplejen: 

Kommunale udgifter til hjemmeboende demenssyge borgere varierer betragteligt afhængigt af den enkelte borgers 

sygdomsforløb og dennes samboende partner/ægtefælles sundhedsmæssige situation. Baseret på tal fra de medvir-

kende kommuner vurderes det, at borgerne i målgruppen i gennemsnit modtager 11 timers hjemmehjælp per uge i 

dagtimerne. Den demenssyge borger køres til et daghjem 3 gange om uge, mens en demenskonsulent har kontakt med 

borgeren ca. 5 timer/måned.  I alt en kommunal omkostning på 263.218 DKK/år. 

 

Sammenligning: 

Baseret på ovenstående tal er hjemmeplejen dermed (427.201-263.218)= 163.983 DKK billigere per år per borger sam-

menlignet med en plejehjems-/demensbolig.  
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Bilag B 
I projektet anvendes QoL-AD metoden til at måle den demenssyge borgers livskvalitet over projektforløbet. 

Nedenfor er vist det skema og tilhørende spørgsmål, som både borgeren og dennes pårørende har udfyldt i forbindelse 

med midtvejsevalueringen. Spørgsmålene er som uddybet i nærværende rapport blevet sprogligt tilpasset efter erfarin-

gerne i forbindelse med nulpunktsmålingen.  

 Den pårørende udfylder med sin ”eksterne” vurdering af den demenssyges borgers situation. 

 

 (SCORE) 1 2 3 4 

1. Fysisk helbred Dårlig Nogenlunde God Meget god 

2. Energi Dårlig Nogenlunde God Meget god 

3. Humør Dårlig Nogenlunde God Meget god 

4. Boligsituation Dårlig Nogenlunde God Meget god 

5. Hukommelse Dårlig Nogenlunde God Meget god 

6. Familie Dårlig Nogenlunde God Meget god 

7. Ægteskab Dårlig Nogenlunde God Meget god 

8. Venner Dårlig Nogenlunde God Meget god 

9. Personen selv som helhed Dårlig Nogenlunde God Meget god 

10. Evne til at udføre opgaver i hjemmet  Dårlig Nogenlunde God Meget god 

11. Evne til at gøre noget for at have det rart Dårlig Nogenlunde God Meget god 

12. Økonomi Dårlig Nogenlunde God Meget god 

13. Tilværelsen som helhed Dårlig Nogenlunde God Meget god 

 

Tilhørende spørgsmål: 

1. Lad os først se på, hvorledes du synes, at dit fysiske helbred er. Synes du, at det er dårligt, nogenlunde, godt 

eller meget godt? Sæt en ring omkring det ord, der bedst beskriver der bedst beskriver dit fysiske helbred nu. 

 

2. Hvordan synes du, at din energi er? Synes du, at det er dårligt, nogenlunde, godt eller meget godt? 

 

3. Hvorledes har dit humør været i den senere tid? Har dit humør været dårligt, nogenlunde, godt eller meget 

godt? 

 

4. Hvordan synes du din boligsituation er? Er den dårlig, nogenlunde, god eller meget god? 
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5. Hvordan er din hukommelse? Er den dårlig, nogenlunde, god eller meget god? 

 

6. Hvordan har du det med din familie? Vil du beskrive det som dårligt, nogenlunde, godt eller meget godt? 

 

7. Hvordan er dit ægteskab (eller hvordan er dit forhold til dine nærmeste pårørende)? Hvordan er dit forhold til 

din ægtefælle (eller nærmeste pårørende)? Finder du det dårligt, nogenlunde, godt eller meget godt? 

 

8. Hvorledes vil du karakterisere dit nuværende forhold til dine venner? Finder du det dårligt, nogenlunde, godt 

eller meget godt? 

 

9. Hvad synes du om dig selv? Når du tænker på dig selv eller på alle de ting, der karakteriserer dig- finder du da, 

at det er dårligt, nogenlunde, godt eller meget godt? 

 

10. Hvordan synes du, at du løser de forskellige praktiske opgaver i dit hjem? Går det dårligt, nogenlunde, godt 

eller meget godt? 

 

11. Hvordan har du med at gøre ting, du holder af? Vil du sige, at det går dårligt, nogenlunde, godt eller meget 

godt? 

 

12. Hvordan er din nuværende økonomiske situation? Er den dårlig, nogenlunde, god eller meget god? 

 

13. Hvorledes vil du karakterisere din tilværelse som helhed? Er den dårlig, nogenlunde, god eller meget god? 
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Bilag C 
Teknologien har til formål at skabe større tryghed i dagligdagen for den pårørende til den demenssyge borger for der-

ved at give vedkommende mere handlekraft og oplevet autonomi sin hverdag.  

I projektet måles denne oplevede autonomi med en tilpasset version af IPA-metoden. Nedenfor er angivet de spørgs-

mål, som de pårørende har besvaret i forbindelse med midtvejsevalueringens dataindsamling. 

Spørgsmålene er inddelt i 9 temaer, da ”økonomi” er udeladt som tema i forhold til originale IPA-version, hvilket er sket 

som konsekvens af erfaringerne fra brug af metoden i forbindelse med nulpunktsanalysen (uddybet i nærværende rap-

port). Nummeringen af temaerne og spørgsmålene er vidt omfang imidlertid opretholdt. 

 Under hvert tema er der også mulighed for, at den pårørende kan knytte egne kommentarer til situationen. De 9 te-

maer er: 

1. Bevæge sig omkring 

2. Drage omsorg for sig selv 

3. Praktiske gøremål i eget hjem 

4. Økonomi 

5. Brug af fritid 

6. Kontakt til andre mennesker 

7. Mulighed for at hjælpe og støtte andre mennesker 

8. Lønnet eller frivilligt arbejde (evt.) 

9. Uddannelse og oplæring (evt.) 

10. Afsluttende spørgsmål (opsummering) 

Spørgsmål og svarmuligheder under de enkelte temaer er angivet nedenfor: 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

1.a Mine muligheder for at bevæge mig omkring i mit hjem, når jeg vil, er:  

1.c Mine muligheder for at bevæge mig udenfor mit hjem for eksempelvis at købe ind 

eller besøge familie og venner, når jeg vil, er: 

1.d Mine muligheder for at tage på de udflugter og ferier, som jeg vil, er:  

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

1.e I hvor høj grad er dine muligheder for at bevæge dig omkring, hvornår du vil, et pro-

blem for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

2.b Mine muligheder for at stå op og gå i seng, når jeg vil: 

2.x Mine muligheder for at få sovet tilstrækkeligt: 

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

2.e I hvor høj grad er dine muligheder for at drage omsorg for dig selv et problem for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

3.a Mine muligheder for at passe mit hjem, på den måde jeg vil, er: 
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3.b Mine muligheder for - ved egen eller andres hjælp - at klare mindre gøremål i hjem-

met (f.eks. at lave kaffe/the), når jeg ønsker det, er: 

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

3.d I hvor høj grad er dine muligheder for at klare praktiske gøremål i dit hjem et problem 

for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

5.a Mine muligheder for at bruge min fritid, på den måde jeg vil, er: 

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

5.b I hvor høj grad er dine muligheder for at bestemme, hvordan du vil bruge din fritid, et 

problem for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

6.a Mit forhold til mine nærmeste (familie) er: 

6.b Mit forhold til venner og bekendte er: 

6.d Mine muligheder for at mødes med andre så ofte, jeg vil, er 

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

6.e I hvor høj grad er dine muligheder for kontakt til andre mennesker et problem for 

dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

7.a Mine muligheder for at hjælpe og støtte andre er: 

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

7.b  I hvor høj grad er dine muligheder for at hjælpe og støtte andre mennesker et pro-

blem for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode”, ”meget gode” og ”ikke relevant”: 

8.a Mine muligheder for at få eller fastholde et arbejde, som jeg ønsker, er: 

8.b Mine muligheder for at udføre mit lønnede eller frivillige arbejde, på den måde jeg 

vil, er: 

Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

8.c I hvor høj grad er dine muligheder for at klare dit lønnede eller frivillige arbejde et 

problem for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode”, ”meget gode” og ”ikke relevant”: 

9.a Mine muligheder for at deltage i undervisning, uddannelse eller oplæring er: 
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Svarmuligheder: ”Stort problem”, ”mindre problem” og ”intet problem”: 

9.b Som følge af dit samliv med en demensramt ægtefælle/ partner/pårørende … I hvor 

høj grad er dine muligheder for deltage i undervisning, uddannelse og oplæring et problem for dig? 

 

Svarmuligheder: ”meget dårlig”, ”dårlig”, ”rimelige”, ”gode” og ”meget gode”: 

10 Mine muligheder for at leve livet, sådan som jeg vil, er: 

 

  



51 

Bilag D  
Nedenfor er vist producenten ANYgroups illustration og forklaring af IntelligentCARE systemets enheder.  
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Bilag E 
 

Interviewguide anvendt til midtvejsmøderne med de pårørende: 

 

Nr. Tema Spørgsmål 

1 Indledning/accept Tak….. 
Interview og lydoptagelse 

2 Start / baggrund Forklar lidt om årsagen til, at I valgte at gå med i projektet? 

3  Forklar lidt om BORGERENS sygdom og de udfordringer det giver? 

4 Udstyr Hvornår fik I udstyret installeret? 

5  Har det virket fra starten – eller har der været opfølgning på problemer? 

6  Er de løst? 

7 Hverdag Hvordan har det påvirket din hverdag, at I har fået udstyret installeret? 

8  Har det også påvirket BORGERENS hverdag – og hvis – hvordan? 

9 Kinabog?! Hvilke konkrete erfaringer/hændelser har I gjort jer på nuværende tidspunkt 
- gode som dårlige? 

10  Eksempler! 

11 Tryghed Føler du dig mere tryg nu end før? 

12  Hvis – hvorfor? Gerne eksempel 

13  Gælder det også BORGEREN? Hvordan har han/hun givet udtryk for dette? 

14  Andre pårørende? 

15 Handlefrihed Hvordan oplever du din handlefrihed i hverdagen nu som før? 

16  Eksempel? 

17  Foretager du dig aktiviteter på en anden måde nu end før? 

18  Eksempel? 

19  Kan du planlægge dagen anderledes? 

20 Pårørendes involvering Hvem modtager sms’erne i dag? 

21  Har der været situationer, hvor du har haft brug for at andre modtog dem? 

22 Forbedringer? Har du forslag til forbedringer på nuværende tidspunkt 

23 App Kunne du tænke dig at prøve en nyudviklet app? 
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Bilag F 
 

Interviewguide anvendt til de afsluttende møder med de pårørende: 

Nr. Tema Spørgsmål 
1 Indledning/accept Tak….. 

Interview og lydoptagelse 

2 Siden sidst – sygdom-
men? 

Hvordan er det gået med [demenssyges navn] siden sidst vi snakkede sam-
men? (efteråret)  

3. Alder 1. Alder pårørende:___________ 
2. Alder berørte borger:_____________ 

4. Kinabog?! Har du anvendt Kina-bogen?  
Hvis ja: Er der nogen noter, som du gerne vil fremhæve i den?  

5. Udstyr Har I haft besøg eller været i dialog med virksomhedens tekniker siden sidst 
vi snakkede sammen? 

6.  Hvordan fungerer systemet i øjeblikket? 

7. App? Har du valgt at teste den tilhørende app? 
Hvis ja: Hvad har det betydet i forhold til brug af varslingssystemet? 

8. Hverdag Hvordan har det påvirket din hverdag, at I har testet udstyret i godt og vel et 
år nu? 

9.  Har det også påvirket BORGERENS hverdag – og hvis – hvordan? 

10. TRYGHED  
 
En af de væsentligste 
grunde til at teste udsty-
ret er at få en afklaring 
af, om det giver bru-
gerne, dvs. dig og din 
ægtefælle mere tryghed 
og mere fleksibilitet i 
hverdagen (handlefrihed) 
 

 
Hvor ofte er du mere end 20 minutter hjemmefra den berørte person i løbet 
af en almindelig uge? 
 

 Jeg bor ikke hos den berørte person 

 Flere gange dagligt 

 Cirka én gang om dagen 

 Nogle enkelte gange om ugen 

 Sjældent eller aldrig 
 

11.  Hvor ofte er det en anden pårørende, som besøger eller passer på den be-
rørte person i løbet af en almindelig uge? 
 

 Sjældent eller aldrig 

 Cirka én gang om ugen 

 Nogle enkelte gange om ugen 

 Dagligt  

 Der bor en anden pårørende hos den berørte person 

12.  På en skala fra 1 til 7 hvordan oplever du de tidspunkter, hvor den berørte 
person er alene hjemme: 

 1 = meget utryg 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 

 7 = meget tryg 

13.  Oplever du større tryghed pga. den testede teknologi? 
 
Hvis – hvorfor? Gerne eksempel 

14.  Gælder det også BORGEREN? Hvordan har han/hun givet udtryk for dette? 

15.  Oplever du en større fleksibilitet / handlefrihed til at bevæge dig udenfor 
hjemmet pga. den testede teknologi? 
Hvis ja: Eksempel? 
 
Foretager du dig aktiviteter på en anden måde nu end før?  
Hvis ja: Eksempel? 

16.  Kan du planlægge dagen anderledes? 

17. Pårørendes involvering Er der andre, som modtager sms’erne i dag? 

18.  Har der været situationer, hvor du har haft brug for at andre modtog dem? 

19. Forbedringer? Har du forslag til forbedringer af systemet 
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Bilag G 
I dette bilag præsenteres uddrag fra midtvejsevalueringens komparative analyse.  

Dataindsamlingen er sket i forbindelse med evaluators personlige møder med borger og pårørende, hvor de er blevet 

bedt om udfylde de i metodeafsnittet beskrevne spørgeskemaer QoL-AD og IPA. Efter udfyldelse af skemaerne er der 

også foretaget kvalitative interviews med de borgere og pårørende om brug af systemet. Interviewguiden for midtvejs-

evalueringen er vedlagt i Bilag E . 

Rækkefølgen af aktiviteterne er foregået ud fra en bevidst strategi om, ikke at blande deres mening om systemet sam-

men med deres udfyldelse af spørgeskemaerne. De er derfor indledningsvist blevet bedt om ikke at forholde sig til vars-

lingssystemet, men udelukkende at fokusere på at udfylde skemaerne med udgangspunkt i: 

• hvordan henholdsvis borgeren selv og den pårørende vurderer borgerens øjeblikkelige livskvalitet (QoL-AD),  

• … og tilsvarende, hvordan den pårørende vurderer sin nuværende autonomi i hverdagen indenfor de i meto-

deafsnittet nævnte domæner (IPA) 

Det semistrukturerede kvalitative interview blev foretaget med den pårørende og i nogle tilfælde (hvis muligt) også 

sammen med borgeren, hvor deres erfaringer og vurderinger af varslingssystemet har været omdrejningspunktet for 

samtalen.  

 

Pårørendes vurdering af varslingssystem 

De pårørende blev i forbindelse med de kvalitative interviews også spurgt om følgende forhold 

I. Omfang af anvendelse i testperioden 

II. Systemets funktionalitet 

III. Konkrete erfaringer og betydning i hverdagen? 

IV. Effekt (Tryghedsskabende? Handlefrihed?)? 

 

Omfang af anvendelse i testperioden 

Brugen af varslingssystemet ude hos borgerne har været meget forskelligt fra installation til tidspunkt for midtvejseva-

lueringens interview (1. testperiode). En del har kun brugt det i begrænset omfang og mest i starten af denne testperi-

ode:  

 

figur 13: Anvendelse i 1. testperiode 

Der er primært to årsager til, at anvendelsen af systemet er aftaget relativ meget henover 1. testperiode. Den ene årsag 

er systemets svigtende praktiske funktionalitet. Her er det specielt det store antal og den manglende validitet af de 

n = 25 
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sms-varslinger, som de pårørende har modtaget fra systemet. Dette forhold er berørt længere nede i afsnittet. Den an-

den årsag er et manglende oplevet behov hos de pårørende for at skulle have hjælp til ”opsyn” med den demenssyge 

borger.  

Flere pårørende syntes ikke, at de havde behov for et varslingssystem. ”Vi er jo alligevel altid ude sammen. Jeg tager 

ham med overalt. ”, som en ægtefælle til en demenssyg mand udtrykte det. Andre pårørende argumenterede på lig-

nende vis for det manglende oplevede behov med, at de aldrig tager nogen steder og derfor altid er hjemme sammen 

med borgeren.   

En pårørende mente, at det at have en demenssyg mand ”…er som at have et barn igen”. Man bliver ansvarlig og udfø-

rende på alle de daglige opgaver. Hun havde før befundet sig i en daglig rolle som ”børnemor”, så det var ikke ukendt 

for hende. 

Fælles for langt de fleste af de interviewede pårørende var det, at de havde ”affundet” sig med situationen og accepte-

rede, at ægtefællens/partnerens demenssygdom også lægger store begrænsninger på deres eget handlerum i hverda-

gen. De er fundet ind i daglige rutiner, hvor de pårørende for eksempel undlader at forlade boligen i dagligdagen, når 

den demente borger er hjemme, og udskyder indkøb til de tidspunkter, hvor den demenssyge borger er ude af huset til 

kommunale aktivitetstilbud.  

Ser man på de pårørendes svar i IPA testen, er det i fuldstændig tråd med ovenstående, da mange pårørende angiver, 

at deres ”autonomi uden for hjemmet”20 er dårlig/meget dårlig (figur 14), samtidig med at de også svarer, at det kun er 

et mindre problem (figur 15): 

 

 
figur 14: Autonomi uden for hjemmet 

 

 
figur 15: Begrænsning af autonomi som problem 

 
 

Som det også tidligere er nævnt i rapporten, er den manglende autonomi og social isolation en af de væsentligste årsa-

ger til, at mange pårørende svækkes både mentalt og fysisk hurtigere end jævnaldrende uden en demenssyg partner.  

Hvis man som kommune (eller anden pårørende) vil imødegå dette, er det derfor nødvendigt også at arbejde med den 

direkte berørte pårørendes (eventuelle) manglende erkendelse af egen situation og deraf afledte behov. I modsatte 

fald vil man som kommune ikke opnå nogen effekt ved at tilbyde varslingssystemer til den pågældende borger. 

 

Pårørendes oplevet autonomi  

Direkte adspurgt i forbindelse med de afholdte midtvejsinterviews har de fleste pårørende ikke oplevet en større tryg-

hed i dagligdagen efter installationen af varslingssystemet”, som det fremgår af figur 16.  

                                                                 
20 ”Autonomi uden for hjemmet” kan lidt forenklet forstås, som handlefriheden til at foretage sig aktiviteter udenfor hjemmets fire vægge. 

n = 23 
n = 23 
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Tilsvarende og nært beslægtet med den udtrykte ”manglende tryghed” svarer de adspurgte pårørende med stor over-

vægt, at de heller ikke oplever en større grad af autonomi udenfor hjemmet (figur 17), dvs. mulighed for at bevæge sig 

alene udenfor matriklen for eksempelvis at handle, gå på aftenskole eller foretage kortvarige besøg hos venner:  

 
figur 16: Større tryghed? 

 
 

 
figur 17: Større grad af autonomi udenfor hjemmet? 

 

Selv om de pårørende i forbindelse med de kvalitative interviews som vist i høj grad har givet udtryk for, at varslingssy-

stemet ikke har haft den forventede effekt i form af større tryghed og oplevet autonomi i hverdagen, er det indsamlede 

datamateriale fra spørgeskemaer alligevel blevet analyseret for at se, om det også afspejler ovennævnte forhold. 

Dette er sket ved at holde data fra nulpunktsanalysen op mod midtvejsundersøgelsen. Der er her fokuseret på score for 

”autonomi udenfor hjemmet”. Fordelingen for nulpunktsanalysen21 og midtvejsundersøgelsen fremgår nedenfor af fi-

gur 18 og figur 19:  

 

 
figur 18: Nulpunktsanalysen: Autonomi udenfor hjemmet 

 

 
figur 19: Midtvejsundersøgelsen: Autonomi udenfor hjemmet 

 

De to fordelinger udviser samme karakteristik, men ”tyngdepunktet” for besvarelserne er mere til den negative side for 

midtvejsundersøgelsen, hvilket på ingen måde indikerer en positiv udvikling eller effekt ved brug af varslingssystemet. 

De to fordelinger ovenfor er imidlertid ikke sammensat af den samme gruppe af testdeltagere, da alle testdeltagerne af 

forskellige grunde ikke har haft mulighed for at besvare på midtvejsundersøgelsen. En reel sammenligning kan man der-

imod opnå ved at se på udviklingen x (forskellen i besvarelserne)22 for de deltagere, der har bidraget til begge besvarel-

ser. Dette giver følgende fordeling (figur 20): 

 

                                                                 
21 I nulpunktsrapporten fremgår en tilsvarende fordeling. Den viste fordeling i midtvejsrapporten er opdateret med de nytilkomne testdeltageres 
besvarelser siden udarbejdelse af nulpunktsrapporten.  
22 De enkelte svarmuligheder svarer i IPA-analysen til en score: ”Meget god”= 0, ”God”= 1, ”Rimelig” = 2, ”Dårlig” = 3, ”Meget dårlig” = 4. Udviklingen 
kan derfor opgøres kvantitativt (på talform) ved at se på forskellen mellem Midtvejs- og Nulpunktsbesvarelsernes score.  

n = 37 n = 23 

n = 25 
n = 25 
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figur 20: Fordeling af udviklingen i score for ”autonomi udenfor hjemmet” for pårørende 

 

På baggrund af, at næsten alle pårørende direkte adspurgt, har udtalt, at de ikke har oplevet større grad af handlefri-

hed/autonomi i dagligdagen i testperioden, er den viste fordeling ikke overraskende. 

IPA besvarelserne bekræfter dermed disse udsagn: For de fleste pårørendes vedkommende er der ikke sket nogen æn-

dring i deres oplevet ”autonomi udenfor hjemmet” (x=0). Faktisk er der flere, der har oplevet en forringelse af deres 

”autonomi” end en forbedring. Dette kan formentlig forklares med, at en del pårørende i testperioden er blevet yderli-

gere bundet til hjemmet i takt med, at demenssygdommen sandsynligvis er blevet forværret hos deres ægtefælle/part-

ner.  

Som det fremgår af figur 16, er der en mindre gruppe af testdeltagere (4 pårørende), som giver udtryk for, at de oplever 

en større tryghed ved brug af systemet. Hvis man isolerer denne gruppe af pårørende og ser tilsvarende som i figur 20 

på udviklingen af IPA, fås følgende fordeling (figur 21): 

 

 

figur 21: Fordeling af udviklingen i score for ”autonomi udenfor hjemmet” for pårørende, der oplever større tryghed ved brug af syste-
met 

 

Ud fra det meget lille antal pårørende, der oplever større tryghed, er det svært at konkludere noget entydigt, da den 

viste fordeling ikke giver en tydelig sammenhæng mellem oplevet tryghed ved brug af varslingssystemet og ”autonomi 

udenfor for hjemmet”. Den viste (manglende) sammenhæng kan skyldes mange forhold: Enten er hypotesen om koblin-

gen mellem tryghed og autonomi forkert, eller også er tryghedseffekten ikke slået igennem rent adfærdsmæssigt, så de 

pårørende begynder at bevæge sig mere ud af boligen. En tredje mulighed kan være, at testdeltagerne, der giver udtryk 

for større oplevet tryghed, måske har svaret ud fra, hvad de tror, er ”socialt ønsket” i situationen.  

 

n = 23 

n = 4 

Vandret akse angiver udvikling x i 

”autonomi udenfor hjemmet”.  

x = Midtvejsscore – Nulpkt.score 

x > 0: Positiv udvikling 

x < 0: Negativ udvikling. 

Lodret akse angiver antallet af 

testdeltagere med samme værdi 

for udvikling  

 

Vandret akse angiver udvikling x i 

”autonomi udenfor hjemmet”.  

x = Midtvejsscore – Nulpkt.score 

x > 0: Positiv udvikling 

x < 0: Negativ udvikling. 

Lodret akse angiver antallet af 

testdeltagere med samme værdi 

for udvikling  
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Borgerens livskvalitet 

De demenssyge borgeres livskvalitet er blevet målt23 i forbindelse med nulpunktsanalysen (figur 22) og midtvejsevalue-

ringen (figur 23). Livskvaliteten beregnes som en samlet score af 13 besvarelser, hvor hver besvarelse kan angives i 

spændet fra ”dårlig”= 1 point til ”meget god” = 4 point. Den samlede score er summen af de enkelte point for de 13 

besvarelser. Det giver et samlet scoringsinterval fra 13 til 52. I analysen er er der anvendt følgende intervaller i forhold 

til en samlet bedømmelse af den enkelte borgers livskvalitet:  

• Dårlig livskvalitet:   Score fra 13 til og med 20 

• Nogenlunde livskvalitet:  Score fra 20 til og med 34 

• God livskvalitet:   Score fra 34 til og med 46 

• Meget god livskvalitet: Score fra 46 til og med 52. 

Det giver følgende fordelinger: 

 

 
figur 22: Nulpunktsanalyse - Livskvalitet 

 

 
figur 23: Midtvejsevaluering - Livskvalitet 

 
Fordelingerne ser relativ ens ud: Der er flere borgere med en ”nogenlunde” livskvalitet end med en ”god”. 

Kigger man derimod på udviklingen x i livskvalitet-scoren for de borgere, som har deltaget i begge besvarelser, får man 

følgende fordeling som vist i figur 24): 

 

 

figur 24: Udvikling i livskvalitet for demenssyge borgere i projektet 

                                                                 
23 Antallet af valide besvarelser i forbindelse med midtvejsevalueringen (n=14) er væsentlig lavere end for nulpunktsmålingen (n=34). Det skyldes, at 
det ikke har været muligt at få besvarelser fra alle testdeltagerne, og da der er en højere andel af besvarelserne, der ikke er korrekt udfyldt, hvorved 
de ikke kan scores. 

n = 34 n = 14 

n = 14 

Vandret akse angiver udvikling x i 

livskvalitet (QoL-AD) fra nulpunkts-

analysen til midtvejsevalueringen: 

 

x = Midtvejsscore – Nulpkt.score 

x > 0:  Positiv udvikling i livskvalitet  

x < 0: Negativ udvikling i livskvalitet 

Lodret akse angiver antal testdelta-

gere med samme værdi for udvikling 

x. 
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Diagrammet viser tydeligt, at flest borgere har oplevet en forringelse i deres livskvalitet, da ”tyngdepunktet” for forde-

lingen ligger til den negative side. Det er grundlæggende ikke overraskende, da et demenssygdomsforløb kun forværres 

over tid.  

Har varslingssystemet nogen effekt på udviklingen af livskvaliteten? 

 I forbindelse med de kvalitative interviews er den pårørende blevet spurgt ind til, hvordan den demenssyge borger for-

holder sig til, at der er blevet installeret et varslingssystem i boligen. Generelt er tilbagemeldingen, at den demenssyge 

borger enten ikke bemærker, eller ikke er bevidst om24 eller har glemt anlæggets tilstedeværelse. En eventuel effekt 

kan derfor kun være afledt af den pårørendes bevidsthed og brug af varslingssystemet.  

Da langt de fleste pårørende ikke mener, at anlægget har nogen effekt på dem, som det fremgik af det tidligere afsnit, 

vil det i forhold til det stillede spørgsmål ovenfor være tilstrækkeligt at se på de pårørende, som har oplevet en effekt af 

varslingsanlægget. Desværre er der ud af de 4 relevante borgere kun 2, der har besvaret både nulpunkts- og midtvejs-

målingen korrekt. I deres tilfælde er der enten tale om ingen forværring (x=0) eller kun mindre forværring =x=-2,67) af 

den målte livskvalitet. Det er derfor ikke muligt på baggrund af de indhentede data, at udlede nogen sammenhæng 

mellem varslingssystemet og påvirkning af livskvalitet for den demenssyge borger. 

  

                                                                 
24 De demenssyge borgere har før testopstart afgivet samtykke om deltagelse i projektet og installation af varslingssystemet i deres hjem.  
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Bilag H 
Nedenstående borger- og pårørende-beskrivelser repræsenterer ikke bestemte borgere og pårørende i projektet, men 

er sammenskrivninger af forskellige typer af personer og borger/pårørende kombinationer, som har medvirket i projek-

tet. De beskrevne personlige og teknologiske udfordringer er derfor baseret på virkelige observationer og udtalelser fra 

testdeltagerne i projektet. De anvendte navne er derimod fiktive.  

 

PERSONAS 1 

PÅRØRENDE 
 
 

Helle er gift med Preben på 63 år, der har en vaskulær demenssygdom. Helle er 58 år 
og arbejder fuldtid som konsulent i en kommune, og er derfor væk fra hjemmet op til 7 
timer om dagen. Hun er også meget aktiv i sin fritid med teater. Hun vant til at be-
skæftige sig med ny teknologi. Helle er rask uden nogen former for fysiske eller kogni-
tive svækkelser 

BORGER 
 
 

Preben er tidligere musiker og har efter en række blodpropper i hjernen fået diagnosti-
ceret vaskulær demens. Han har svært ved at kommunikere og er meget usikker på 
benene, hvilket har resultere i, at han er faldet flere gange. Preben går alligevel lidt 
rundt i huset i løbet af dagen og kan bedst lide at sidde ude på terrassen. 

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Helle og Preben har 2 voksne børn, der begge bor i nærheden og som på skift dagligt 
kigger forbi Preben, når Helle er på arbejde for at sikre, at han har det godt.  
Helle føler sig rimelig tryg ved, at nogle fra familien dagligt tilser Preben, når hun er 
på arbejde. Men ifølge Helle, kan det være svært for den nære familie at tilse Preben 
hver dag. De føler sig jævnligt utryg ved at forlade Preben efter et besøg.  
 

BOLIG Birgit og Preben bor i eget hus – en gårdejendom i en lille landsby med et godt nabo-
skab. 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Helle var i starten meget positiv overfor det testede varslingsanlæg, men hun oplever 
at få for mange varslinger, som blot skaber grobund for bekymring. Desuden fungerer 
sensorerne ikke ude på terrassen pga. sollys. Derfor er hun stoppet med at bruge an-
lægget indtil videre. 
Helle er ikke afskrækket i forhold til ny teknologi og varslingsanlægget. Faktisk overve-
jer hun at få installeret et eller flere videokamera i hjemmet, da hun savner en måde 
at kunne verificere og supplere sms-varslingerne, hvilket hun vil kunne gøre med vi-
deoovervågningen i eget hjem.  

 

PERSONAS 2 
PÅRØRENDE Pia er 78 år og gift med Ole. Pia er tidligere kassedame og er mental og fysisk frisk, og 

vil gerne ud at gå lange ture med de andre pensionister. Det er hun tit forhindret i, da 
hun ikke bryder sig om at lade Ole være alene hjemme. 

BORGER 
 
 

Ole er 79 år, tidligere smed og har Alzheimers. Ole husker ikke særlig godt mere, og 
han er nervøs for at være alene. Ole er gangbesværet og bliver hurtigt træt, hvilket 
forhindrer ham i at deltage på nogle af de fælles pensionistture, som den lokale for-
ening afholder.  Ole bliver nervøs, hvis han ikke kan finde Pia, eller hvis hun ikke er i 
nærheden.  

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Pia og Ole har 2 voksne børn, hvor den ene datter bor tæt på. Ole er nede og blive pas-
set af hende en sjælden gang imellem, hvis Pia har et længere varende ærinde.  

BOLIG Pia og Ole bor i et gammelt hus ude på landet i en lille landsby. Her er et godt sam-
menhold, og de holder øje med hinanden. 
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UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Pia og Ole er stort set altid sammen. Både derhjemme, og når der er ærinder ude af 
huset. Pia tør ikke lade Ole være alene hjemme, og som hun siger:” Han har jo også 
godt af at komme lidt ud”. Så Ole er altid med til frisør, og når skal handles ind.  
Pia er blevet tilbud hjælp fra kommunen i forhold til aflastning, nu hvor hun og Ole 
skal til guldbryllup. Pia frygter at måtte blive hjemme, hvis det viser sig, at Ole ikke 
kan tage med. Hun er ikke meget for at bruge kommunens tilbud og vil hellere forsøge 
selv at finde en løsning og aftale noget med familien. 
Pia har en simpel mobiltelefon, men er ikke god til teknik. Det har altid været Oles om-
råde. Pia og Ole har fået installeret det sensorbaserede varslingsanlæg, men Pia har 
ikke brugt det. Hun synes ikke, at det giver mening at tænde det. ”Vi [Ole og Pia] er jo 
alligevel altid sammen”.  

 

PERSONAS 3 
Pårørende 
 

Frank er 72 år, pensionist og tidligere chef i en handelsvirksomhed er gift med Bente 
på 82, begge pensionister. Frank har en Iphone og er meget fortrolig med teknik. 
Frank er frisk både mentalt og fysisk. 

Borger 
 
 

Bente arbejdede tidligere som skolelærer og har i dag Alzheimers. I projektperioden 
har hun oplevet en markant forværring af sin sygdom. Halvanden måned inden pro-
jektafslutning flyttede hun på plejehjem.  
Ved projektstart var Bente 2 dage om ugen på et demensdagcenter, men til sidst var 
det alle dage på nær weekenden.  

Familie og anden 
hjælp 

Frank og Bente har ingen børn, og den nære familie bor ikke i nærheden.  

Bolig Deres 1 plans hus fra 70erne ligger i et stort villakvarter. Der er et udmærket nabo-
skab, hvor man snakker jævnligt over hækken, men Frank har aldrig involveret nabo-
erne i Bentes sygdom, eller bedt dem om hjælp til pasning eller tilsyn.    

Udfordringer og 
teknologimatch 

Da Bente boede hjemme, pillede hun ved alle ting. Hun tog elstik ud af kontakter og 
drejede på alle mulige knapper. Hun gik tit uanmeldt ud i haven eller over til en ven-
inde, der boede i nærheden.  
Frank har ikke haft meget gavn af anlægget. Han oplevede ikke større tryghed ved at 
have det koblet til, men blev bare frustreret over de mange sms’er. 
Køkkensensoren, som skulle slukke komfuret ved utilsigtede hændelser, valgte Frank 
at få pillet ned, da den ikke sad ordentlig fast. I øvrigt mente han heller ikke, at han 
kunne bruge den til noget, da han alligevel plejede at slukke for sikringsgruppen til 
komfuret, når han forlod boligen. 
 Han ville gerne have haft sensorer på flere døre, lige som han savnede tilbagemeldin-
ger fra systemet, hvis f.eks. Bente kom ind af en dør igen. Frank ville også gerne have 
haft et kamera til systemet, så han kunne få et bedre overblik over situationen, hvis 
han fik en kritisk sms. 

 

PERSONAS 4 

PÅRØRENDE 
 

Harald er 85 år og tidligere landmand. Han er gift med Vivi på 90. Harald er en meget 
positiv mand, der er rimelig frisk mental og fysisk.  
Han har altid godt lide at foretage sig noget i løbet af en almindelig dag, men nu han 
føler ”det hele er vendt på hovedet” med Vivis sygdom. Nu er det ham, der skal stå for 
det hele! 

BORGER 
 
 

Vivi har i dag fremskreden Alzheimers, men har tidligere skrevet adskillige børnebø-
ger. I starten af projektet var hun på daghjem 2 gange om ugen, men nu er det 4 
gange. Når hun er hjemme, kommer hjemmehjælpen mange gange i løbet af dagen 
og hjælper, hvilket Harald er meget taknemmelig for overfor kommunen. 
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FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Harald og Vivi har 4 voksne døtre, som ikke bor i nærheden, men som besøger dem en 
gang imellem.  

BOLIG Harald og Vivi bor i en større 1 plans hus i et villakvarter. Der er meget at se til, og 
kommunen har bevilget hjemmehjælp til rengøring af huset. 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Vivi kan blive meget urolig, når hun er hjemme. Derfor tør Harald ikke gå fra hende. 
Som han siger: ”Man kan ikke stole på en med demens”. 
Harald har følt sig meget socialt isoleret, men det er blevet lidt bedre nu, hvor Vivi er 
oftere på daghjem. Han har behov for at møde andre mennesker, så derfor har Harald 
nu genoptaget at spille petanque med de lokale venner.  
 
Harald har i starten af projektet brugt systemet en del. Ifølge Harald har det virket 
fint, når han var ude i sit værksted i løbet af dagen, hvor han bl.a. saver træ og andre 
praktiske ting. I de tilfælde følte han sig mere tryg, når anlægget var slået til. 
Nu bruger han det ikke så meget mere, da Vivi ikke er så meget hjemme mere, og når 
hun er hjemme, har hun behov for, at han er tæt på. 
Harald har oplevet, at to af sensorerne pludselig eksploderede. Tilsyneladende er de 
almindelige AAA batterier i bevægelsessensorerne irret.   

 

PERSONAS 5 
PÅRØRENDE 
 

Grete er 77 år og har altid gået hjemme. Hun er gift med Peter. Hun er frisk mentalt, 
men dårligt gående med rygproblemer. I starten af projektperioden fik hun en ny hofte 
og skulle derfor gå til genoptræning i 13 uger. I den periode var hun ugentlig afsted til 
træning i en anden by. 

BORGER 
 

Peter, der 78 år og tidligere mekaniker, har Alzheimers. 2 måneder inden projektaf-
slutning flyttede Peter på plejehjem, da sygdommen nu var så fremskreden, så Grete 
med sin dårlige ryg og fingre ikke længere kunne tage vare på Peter. 

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Grete og Peter har 2 voksne børn, der ca. 1 gang om ugen hjalp Grete med at passe 
Peter. På grund af Grete og Peters dårlige fysiske helbred modtog de hjemmehjælp, 
hvilket Grete derfor stadig gør.  

BOLIG Grete og Peter boede sammen i et lidt ældre 1 plans hus i en lille landsby. Grete bor 
der fortsat. 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Peter er dårligt gående og faldt ofte, da han boede hjemme. Grete brugte derfor det 
sensorbaserede varslingssystem ugentlig i de 13 uger, hvor hun var afsted fra hjem-
met til genoptræning i en anden by.  
Det gav hende rigtig meget tryghed og fleksibilitet, når hun var sted. En enkelt gang 
måtte hun ringe til naboen, og bede ham kigge ind for at se, om der var sket et uheld. 
”Men heldigvis var det ikke tilfældet”, som hun siger. 
 
Siden hun blev færdig med sin genoptræning, og indtil Peter flyttede på plejehjem, op-
levede Grete ikke et behov for at bruge systemet, da hun altid var hjemme hos Peter 
alligevel. 
Om natten brugte hun det heller ikke, da Peter havde nødkald på sig.  

 

PERSONAS 6 
PÅRØRENDE 
 

Thomas er 69 år, pensionist, tidligere flymekaniker og gift med Ellen. Han er frisk men-
talt og fysisk, men føler sig ikke specielt teknologihabil.  Han er ivrig lystfisker og er 
hjemmefra 3-4 gange ugen om aftenen.  

BORGER 
 

Ellen er 69 år og tidligere børnehavepædagog. Hun har tidligere haft en blodprop i 
hjernen, og lider af en relativ mild vaskulær demens. Hun er på grund af blodproppen 
svagt gående med dårlig balance. Ellen har et nødkaldssystem fra kommunen, der 
fungerer via en fastnetforbindelse. 
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FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Thomas og Ellen har en voksen datter, der bor i nærheden. Datteren modtager også 
alarmer via app-løsningen lige som en nabo til Thomas og Ellen gør det. 

BOLIG Thomas og Ellen bor i et 1 plans hus fra 70erne i et større villakvarter. 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Thomas har valgt også at teste app-løsningen til det sensorbaserede varslingssystem. 
Efter 2 måneder test af app, er han meget tilfreds med, hvordan det virker sammen 
med sensorerne. Hvor han før fik mange sms’er, som han ikke kunne holde styr på, er 
det nu meget mere simpelt med alarmmeldingerne fra app’en. 
 
Thomas var i starten meget i tvivl om, hvordan app’en virkede, og han synes ikke den 
tilhørende manual gav mange svar. Efterfølgende fik han personligt hjælp fra virksom-
heden til at sætte app ordentligt op. Han er bl.a. glad for, at app nu fremstår mere en-
kel med færre funktioner, end da han første gang installerede den.  
Thomas sætter systemet til hver gang han tager ud og fisker, og han føler sig meget 
tryg ved løsningen. Thomas så gerne, at nødkaldssystemet blev koblet på det sensor-
baserede varslingssystem, så han også kunne slippe for fastnetforbindelsen.  
Thomas og Ellen har valgt at fortsætte med at bruge systemet efter udløb af testperio-
den. 

 

PERSONAS 7 
PÅRØRENDE 
 

Tove er 75 år og gift med Jørgen. Tove har været gymnasielærer og er frisk fysisk og 
mentalt. Hun er aktiv og nysgerrig på at lære nyt, og hun går bl.a. til aftenundervis-
ning i spansk. Hun bruger jævnligt sin iPhone og iPad og er rimelig fortrolig med tek-
nologien. 

BORGER 
 

Jørgen er lige som Tove tidligere gymnasielærer. Han er 84 år og har en moderat Alz-
heimers. Jørgen er dårlig gående og faldlabil.  
Siden projektstart er Jørgen begyndt at komme mere i kommunens dagtilbud. I dag er 
han 3 gange af sted i længere tid i løbet ugen.  

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Tove har en søster, der bor få gader væk fra Jørgen og Toves bolig. Søsteren er koblet 
op på systemet, og modtager derfor varslingerne, når Tove ikke har mulighed for det. 

BOLIG Tove og Jørgen bor i en 2 etages lejebolig med udgang i terrænniveau. Boligen ligger 
inde i en større by. 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Tove sørger for altid at være hjemme, når Jørgen er det. 
Tove bruger kun det sensorbaserede anlæg om natten, da hun og Jørgen sover på hver 
deres etage. 
 
I starten ville hun gerne have haft en kameraløsning koblet på, men ikke nu, da hun 
mener, det vil gøre Jørgen mere utryg med tilstedeværelsen af et kamera i boligen. 
Hun har valgt at skifte fra sms-varslingerne til app-løsningen, da hun efterhånden ikke 
stolede på sms’erne, som hun oplevede at få for sent og få for mange af. 
 
App-løsningen har hidtil ikke virket ordentlig for Tove. Der er ingen lyd på alarmerne, 
og hun har ad flere omgange fået personlig hjælp til opsætningen. Tove har valgt at få 
fjernet nogle af funktionerne i app’en, da de var unødvendige. Hun har oplevet, at 
alarmerne er blevet sendt videre til hendes søster uden at Tove først har modtaget 
dem.  
 
Tove er dog forhåbningsfuld og tror på potentielt i løsningen. Som hun siger: ”Det er 
spændende, og vi skal nok få det til at virke”. Tove har derfor valgt at fortsætte med 
at bruge systemet efter testperioden. Hun har imidlertid ingen forventning eller for-
håbninger om, at det sensorbaserede varslingssystem kommer til at have indflydelse 
på det tidspunkt, hvor Jørgen vil være nødsaget til at komme på plejehjem. ”På det 
tidspunkt vil det være andre forhold, der vil være afgørende” siger Tove. 
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PERSONAS 8 
PÅRØRENDE Holger er 71 år, pensionist. tidligere værkfører og gift med Inge. Holger er frisk men-

talt og fysisk. Han spiller både badminton og tennis flere gange om ugen.  

BORGER 
 

Inge er 65 år og pensionist efter at have stået i butik i mange år. Hun har sklerose og 
en vaskulær demens, og er faldet én gang efter en blodprop. Inge kan ikke læse mere 
og skriver dårligt i dag. Hun har tidligere kunne bruge en iPad, men det kan hun ikke 
mere. 
Inge ligger for det meste på sofaen og ser fjernsyn eller sidder på terrassen og ryger. 
Det er meget sjældent at hun ellers går udenfor 
 

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Inge og Holger har en voksen datter, der også bor i nærheden, og som kigger forbi og 
hjælper en gang imellem. 
 

BOLIG Inge og Holger bor i et ældre 1 plans hus i et villakvarter i en mindre landsby. Nabo-
erne kender til Inges sygdom og holder også øje med hende, når hun er udenfor. 
 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Holger brugte det sensorbaserede varslingssystem jævnligt i starten. Han følte sig 
ikke mere tryg af den grund, og de mange smser oplevede han kun som mere utrygs-
skabende. Han mener, at systemet egentlig fungerer fint teknisk, men han som han 
siger: ”Jeg kan ikke bruge det til noget at få en sms, hvis jeg er 2 timers kørsel væk”. 
Holger vil gerne have et kamera koblet på løsningen. Så ville han kunne eftertjekke de 
sms-varslinger, som han får.  
Holger valgte at tage i mod tilbuddet om at tjekke den nye app til varslingssystemet. 
Han har dog aldrig brugt den, da ”det gik lidt hurtigt med at få den installeret af ham 
fra virksomheden”, og Holger mener ikke, at han har brug for alle de funktioner, der 
ligger i app’en.  
I dag er Holger helt holdt op med at bruge systemet. Han overvejer at erstatte det 
med et overvågningskamera, som skal installeres i stuen rettet mod den sofa, hvor 
Inge opholder sig det meste af tiden. 

 

PERSONAS 9 
PÅRØRENDE 
 
 

Judith er 78 år, tidligere sygeplejerske og gift med Anker. Judith er fysisk og mental 
frisk. Judith udfører frivilligt besøgsarbejde på et nærliggende hospice to gange om 
ugen. 
Hun deltager jævnligt alene i udflugter for de lokale pensionister, men tager ikke med 
på de længere ture, da hun skal kunne nå hjem til Anker med kort varsel  
Hun er altid lidt utryg og nervøs, når hun er afsted, og Anker er derhjemme. 

BORGER 
 

Anker har arbejdet i kommunens forvaltning, men er i dag pensionist og 80 år. Anker 
har Alzheimers. Anker har efter en årrække med svigtende kognitiv funktionsevne 
fortsat ikke rigtig erkendt sin sygdom.  
 
Anker går nogle små ture, og har en GPS, som han bruger på de ture.  

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Judith og Anker har en voksen datter og en voksen søn, der indenfor en times kørsel. 
Sønnen er sammen med Judith koblet op på Ankers GPS, så de kan se, hvor Anker be-
finder sig i løbet af dagen.  

BOLIG Judith og Anker bor i en nyere lejlighed på 3. sal centralt i en mindre by. 
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UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

I starten brugte Judith det sensorbaserede varslingssystem hver gang, at hun var ude 
af huset. Hun opdagede imidlertid hurtigt, at sensorerne ikke virkede ordentligt og at 
de ikke tilsyneladende ”ikke snakkede sammen”, som hun ellers havde fået at vide. 
Hun har derfor været jævnligt i kontakt med virksomheden bag systemet. I starten var 
hun meget tilfreds med hjælpen, men da det kneb med for alvor at få systemet til at 
virke, og da hun derfor løbende henvendte sig, fik hun en opfattelse af, at virksomhe-
den ikke fulgte op på hendes henvendelser. 
Efter midtvejsevalueringen blev det også aftalt, at hun skulle have besøg af teknikere 
for en yderligere justering af hendes anlæg, men det er aldrig sket. 
 
Judith tog i samme forbindelse i mod tilbuddet om at teste app-løsningen, men da 
hun fik vist app’en og alle funktionerne til familien, blev de enige om, at det ikke gav 
mening at bruge app’en, da hun alligevel brugte nogle andre apps til nogle af funktio-
nerne. 
 
Generelt har Judith ikke følt større tryghed ved at bruge det sensorbaserede varslings-
system – ”…snare tværtimod”, som hun siger. Sms’erne har gjort hende mere utryg, 
så hun er ikke afvisende mere i forhold til at få sat et kamera op i lejligheden, hvilket 
hun som udgangspunkt havde været.   

 

PERSONAS 10 
PÅRØRENDE 
 

Tina er 52 år og datter til Grete. Hun driver en gårdbutik tæt på, hvor Grete bor. Tina 
er tidligere hjemmesygeplejerske. 

BORGER 
 
 

Grete er tidligere pædagog, 78 år og bor i dag alene efter, at hendes mand døde for 2 
år siden. Hun har Alzheimers i mild form. Grete har tidligere været faldet og brækket 
lårbenet. Efterfølgende har hun været igennem et længere genoptræningsforløb, og 
nu er hun blevet tilbudt en plejebolig og flytter derfor om en måned 
 

FAMILIE OG AN-
DEN HJÆLP 

Foruden Tina har Grete også en anden datter, som også bor i umiddelbar nærhed. 
Begge døtre besøger Grete flere gange i løbet af ugen. 

BOLIG Grete har i projektperioden boet alene i ældrebolig, som ligger i en mindre landsby. 
Der er ikke det store naboskab. 
 

UDFORDRINGER 
OG TEKNOLOGI-
MATCH 

Det sensorbaserede varslingssystem har været tændt i hele testperioden, men Tina an-
vender det kun i begrænset omfang. Om natten sætter hun sin telefon på lydløs, så 
hun ikke bliver vækket af de mange unyttige sms-varslinger, som systemet sender til 
hende. 
Reelt bruger Tina kun systemet til at se, hvornår Grete står op om morgenen. 
 
Tina er også blevet tilbudt at teste app’en. Hun er begejstret for idéen om at kunne 
oprette kontaktgrupper, som kunne få varslingerne på skift. Tilsvarende giver det 
ifølge god mening, at have en fælles ramme for dialog med demenskonsulenten og 
hjemmehjælperne. Hun har dog ikke fulgt op på app’en, da Grete nu skal flytte i pleje-
bolig. 

 

 


