
     

  

Danish University Colleges

Vasketøjssortering

udvikling og afprøvning af teknologi til identificering af vasketøj

Enggaard, Helle; Moselund, Lene

Publication date:
2015

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Enggaard, H., & Moselund, L. (2015). Vasketøjssortering: udvikling og afprøvning af teknologi til identificering af
vasketøj. UCN.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/04dc297b-448d-4edf-b174-f7db4543b389


 

 

Helle Enggaard & Lene Moselund 

Februar 2014 – marts 2015 

VASKETØJSSORTERING 
Udvikling og afprøvning af teknologi til 

identificering af vasketøj på Dråben, Sæby 

Ældrecenter, Frederikshavn Kommune 

 

 



 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

Indledning         1 

Dataindsamling        2 

Dataindsamling før afprøvning af teknologi   2 

Dataindsamling i afprøvning af teknologi    2 

 Dataindsamling om brugerperspektiv på chip   3  

Vanlig praksis med vasketøj      3 

 Vasketøj i et tidsperspektiv      6 

Vasketøj i relation til kvalitet og arbejdsmiljø    7 

Teknologi til identifikation af vasketøj    8
 Teknologiens betydning for tidsforbrug    9 

Teknologiens betydning for arbejdsmiljø     11 
Teknologiens betydning for kvalitet    12 
Teknologiens brugervenlighed     13 
Chip i forhold til implementering og afprøvning    14 
Brugerperspektiv på implementering af chip i tøj   16 
Brugerperspektiv på tøj med chip     18 
Teknologien i et fremtidsperspektiv     21 
 

Erfaringer med afprøvning af teknologi    22 

Rammer og organisering i et OPI-samarbejde   22 
Samarbejdets betydning i et OPI-samarbejde    24 

 
Referenceliste        27 
Bilag 1: Beskrivelse af living lab og teknologi   28 

 

 

 
 

 



   

 
1

INDLEDNING 
Projekt ’vasketøjssortering’ er kommet i stand via et samarbejde mellem 
Frederikshavn kommune, Bunker43 og Lab. X. ’Dråben’ på Sæby Ældrecenter 
fungerer som et living lab, hvilket betyder, at det udgør et levende 
laboratorium for udvikling og afprøvning af teknologi (Schultz, 2013). 
Projektet er baseret på et OPI-samarbejde, hvor det offentlige og private 
indgår i et tæt og gensidigt samarbejde med henblik på at udvikle nye 
offentlige løsninger (Erhvervs & Byggestyrelsen, 2010a). Dette OPI-
samarbejde har til formål at udvikle og afprøve teknologi til identificering af 
beboernes rene vasketøj.  

Den teknologiske løsning er udviklet af Bunker43 og består af chips med 
RFID (radio Frequency Identification), en scanner der kører på UHF-
frekvenser (Ultra High Frequences) og en tablet med android Linux 
styresystem, som styrer processen med identifikation af vasketøj.    

Projektet har haft til formål at undersøge om elektronisk identificering af 
rent vasketøj kan lette arbejdet i forhold til at spare tid, reducere fejl samt 
forbedre personalets arbejdsmiljø og medarbejderoplevet kvalitet. Rammer og 
baggrund for projektet er beskrevet i bilag 1.  

Dette resumé er skrevet på baggrund af de data, der er indsamlet i 
forbindelse med afprøvning af teknologien på Dråben (Sæby Ældrecenter) i 
perioden april 2014 – februar 2015.  

Hovedpunkterne i resuméet er en beskrivelse af personalets vanlige praksis 
med håndtering af vasketøj, herunder de udfordringer personalet oplever. 
Dernæst en beskrivelse af teknologiens betydning i forhold til tid anvendt på 
identificering af rent vasketøj, arbejdsmiljø og kvalitet, samt beboerens 
perspektiv på chip i tøj og tekstiler.  Der afsluttes med personalets erfaringer 
med OPI-samarbejde med henblik på at identificere de forhold, der er 
betydende for, at et living lab kan fungere. 

 

 

 

 



   

 
2

DATAINDSAMLING 
Datamaterialet er indsamlet i tre faser: før afprøvning af teknologi og en 
afprøvning af teknologien, samt en undersøgelse af brugerperspektivet i 
relation til forskellige chip. Ydermere er der anvendt forskellige metoder til 
dataindsamling for at komme tættere på beboernes oplevelse samt 
personalets arbejdsliv og rutiner i relation til arbejdet med vasketøj. Dette 
skaber en dybere indsigt i personalets oplevelser, behov og udfordringer i 
relation til vasketøjsarbejdet med og uden teknologi. Tilmed afdækker 
datamaterialet parternes erfaringer med OPI-samarbejdet (Erhvervs & 
Byggestyrelsen, 2010b).  

DATAINDSAMLING FØR AFPRØVNING AF TEKNOLOGI 
Der blev foretaget observation af personalets arbejdsgange i relation til 
vasketøj over tre dage med henblik på at dokumentere den vanlige praksis 
samt sikre et sammenligningsgrundlag for efter-målingerne (Hammersly & 
Atkinsion, 1995; Wadel, 1991). Det er observeret, hvornår personalet har 
arbejdsgange i relation til vasketøj, hvilke arbejdsgange der er samt tids-
forbrug. Dette er dokumenteret ved hjælp af feltnoter, billeder og video. 

Derudover er der foretaget interviews med tre medarbejdere med henblik på 
at forstå personalets arbejdsgange vedrørende vasketøj samt de udfordringer, 
de oplever i relation hertil (Kvale & Brinkmann, 2009). 

DATAINDSAMLING I AFPRØVNING AF TEKNOLOGI 
Personalet har ført logbog over de positive oplevelser og udfordringer, de 
oplever i implementeringen af chip samt afprøvning af teknologien til iden-
tificering af rent tøj. 

Der er lavet video- og billeddokumentation af den nye arbejdsgang med 
elektronisk identifikation af rent vasketøj ved hjælp af scanningsteknik.   

Som det fremgår af bilag 1, skulle tidsforbruget være dokumenteret ved 
samme observationsskema som før-målingerne med henblik på sammen-
ligning. Det var dog ikke muligt, da chippene ikke levede op til den italienske 
producents specifikationer. Det viste sig, at chippene efter 3-5 vaske mistede 
signal eller døde, hvilket betød, at implementeringen af chip blev indstillet. 
Tidsforbrug kan derfor ikke måles i autentiske arbejdsgange, da noget tøj har 
funktionel chip, andet tøj defekt chip og noget tredje ingen chip.  

Tidsforbrug blev derfor målt i en test udført af to Lab. X-medarbejdere på 40 
stykker tøj med funktionel chip. Den ene person pakkede en kurv med 15 
stykker tøj, som var tilfældigt udvalgt. Den anden identificerede og sorterede 
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dette tøj manuelt, og tidsforbrug blev registreret, hvorefter vedkommende 
identificerede og sorterede de samme 15 stykker tøj ved hjælp af scanneren, 
og her blev tidsforbruget også registreret.  Dette blev gentaget 10 gange og 
hver gang med forskellige stykker tøj. 

DATAINDSAMLING OM BRUGERPERSPEKTIV PÅ CHIP 
Jævnfør bilag 1 blev teknologien testet i foråret 2014, hvor nedenstående 
resultater viser at teknologien fungerer, men at chippen ikke lever op til de 
specifikationskrav, som var aftalt med den italienske leverandør. Bunker43 
har derfor fundet andre leverandører af chip. Der er fundet to chip, hvis 
holdbarhed er testet over sommeren 2014 på Sæby Ældrecenter og lever op til 
specifikationskravene. Chippene har været vasket 3-4 gange pr døgn i 3-4 
måneder uden tegn på svaghed. Det er ensbetydende med en forventet levetid 
på 3,6 år, hvis tøjet i gennemsnit vaskes 2 gange om ugen.  

Projektets tredje fase har haft fokus på at undersøge brugerperspektivet i 
relation til to nye typer af chip. Hvordan beboerne oplever at anvende tøj og 
andre tekstiler, som er mærket med chip, samt hvordan det er at sy chip i 
forskellige typer tøj og tekstiler. Datamaterialet er indsamlet ved 
semistrukturerede interviews med beboer og pårørende samt fokusgruppe 
interviews med personalet (Halkier, 2008). Beboerne har efter mundtlig 
information om projektet givet skriftligt samtykke til deltagelse, som de til 
enhver tid kan trække tilbage uden konsekvenser. 

VANLIG PRAKSIS MED VASKETØJ  
Personalet på Dråben har mange forskellige arbejdsgange i relation til 
beboernes vasketøj, som vaskes fælles. Det private tøj vaskes i et vaskerum 
på afdelingen, hvor der er en vaskemaskine og en tørretumbler. Beboernes 
private sengelinned, håndklæder og lignende vaskes på plejehjemmets 
vaskeri, mens det lejede sengetøj, håndklæder og lignende vaskes af det 
eksterne udlejningsfirma.  

Det er de pårørende, der identificerer alt tøj med et nummer, som svarer til 
nummeret på beboerens lejlighed. De pårørende mærker tøjet forskelligt – 
nogle skriver med en tekstilpen, og andre syr et mærke på tøjet med nummer. 
Ydermere placeres identifikationen forskelligt, hvor nogle sætter 
mærkningen i hjørner, andre på vaskeanvisningen, og andre sætter det så 
diskret som muligt.   

Vasketøj håndteres af social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter løbende igennem dag- og aftenvagter alle ugens syv 
dage, dog primært i dagvagterne. Observationerne viser, at arbejdet med 
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vasketøj er en fragmenteret praksis, der består af mange særskilte 
handlinger pr. dag, se figur 1: 

 

 

Figur 1: Antal gange personalet håndterer vasketøj pr. dag  

Ifølge de interviewede personaler er der mange forhold at tage hensyn til, når 
de ordner vasketøj. Forhold som forklarer de mange daglige berøringer med 
vasketøj. Personalet starter ikke en vaskemaskine, før der er vasketøj til en 
fuld maskine, eller før de selv eller en kollega har tid til at hænge tøjet til 
tørre umiddelbart efter, at vasken er færdig.  

Den hurtige centrifugering og ophængning ved lave omdrejninger forbygger, 
at tøjet krøller. Det er vigtigt for personalet, at tøjet ikke krøller, da der ikke 
er ressourcer til at stryge. Det kom også til udtryk i observationerne, idet 
medarbejderne tjekker klokken, når en maskine igangsættes. Flere afstod fra 
at starte en maskine, hvis de ikke kunne være sikre på, at de selv eller en 
kollega ville have tid til at hænge tøjet op. Der er et eksempel, hvor en 
medarbejder afbrød egen pause for at hænge tøj til tørre.  
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Alle tre informanter pointerer, at vasketøj ikke prioriteres frem for direkte 
hjælp til og samvær med beboerne, men omvendt er det en opgave, som skal 
laves. Derfor er det vigtigt for personalet at være på ’forkant’ med vasketøjet 
for at kunne realisere denne prioritering. Det udøver personalet ved hele 
tiden at være opmærksomme på vasketøjet – blandt andet går de bevidst 
forbi vaskerummet for at tjekke, om der er vasketøj, som skal ordnes, hvis der 
er en ledig stund imellem andre arbejdsopgaver. Det kan fx være tøj, der skal 
tages ned fra tørrestativet, ud af tørretumbleren, tøj der skal identificeres og 
lægges sammen eller tøj, der skal ud i beboernes lejligheder eller måske 
fragte tøj til og fra plejehjemmets vaskeri. 

Selvom vasketøjsarbejde fylder i hverdagen, er det for personalet også en 
opgave, der understøtter beboernes oplevelse af hjemmelighed. Et hverdags-
liv, som beboerne kender. En medarbejder beskriver det som: ”Det (vaske-
tøjet) skal gøres, ligesom opvasken også skal tages, det er som derhjemme. Det 

hører til helheden...” . 

Det er ifølge leder og medarbejder vigtigt, at beboernes liv på plejehjemmet 
bliver mindst muligt institutionaliseret. Et behov, de også oplever hos 
beboerne, idet det er vigtigt for beboerne at være omgivet af samt anvende 
egne ting i hverdagen. Derfor har det en betydning for beboernes livskvalitet, 
at deres ejendele forsat anvendes og er i nærheden og dermed ikke sendes 
væk fx på vaskeri. 
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VASKETØJ I ET TIDSPERSPEKTIV 
Observationerne viser, at vasketøjsarbejdet er en tidskrævende opgave, som 
personalet håndterer ind imellem andre arbejdsopgaver. Det er arbejdet med 
det rene vasketøj, der tager det meste af tiden, se figur 2: 

 

Figur 2: Antal minutter personalet bruger på vasketøj pr. dag 

Arbejdsopgaver med det rene tøj omfatter at hænge det til tørre/benytte 
tørretumbler, tage tøj ned fra stativ, identificere dets ejer og sortere det i den 
rette beboers kurv samt fragte det ud i beboerens lejlighed. 

Informanterne fremhæver identifikation af tøjets ejer som særligt tids-
krævende. Det er svært at finde identifikationsnummeret, da det er placeret 
forskellige steder af de pårørende. Andre gange er det svært at aflæse mærk-
ningen pga. slid, hvorfor personlet bruger tid på løbende at genoptegne 
nummeret med en tekstilpen:  

Vasketøjet fra plejehjemmets fælles vaskeri fremhæves af informanterne som 
særligt tidskrævende at identificere, da det ofte er store stykker tøj, der skal 
håndteres, fx stræklagner, sengetøj og badehåndklæder. Tøjet kommer 
sammenlagt og skal derfor mere eller mindre foldes ud alt efter mærkningens 
placering for bagefter at lægges sammen igen. Dette påvirker arbejdsmiljøet 
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ved siden af os, hvis det (mærkningen) begynder at blive 

slidt, og man ikke kan se, hvad… der skal stå. Det skriver 

vi op igen…det holder ikke så godt´…når det er kogetøj, så 

forsvinder det…, det døjer vi så også med…” 
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og den medarbejder- og beboer-oplevede kvalitet, hvilket udfoldes i næste 
afsnit. 

VASKETØJ I RELATION TIL KVALITET OG ARBEJDSMILJØ 
Ifølge de interviewede viser beboerne, der ikke er kognitivt påvirket, 
interesse for deres vasketøj ved enten at spørge til eget tøj eller henvende sig 
i vaskerummet for selv at afhente tøjet. Derfor er det også vigtigt for 
personalet og samtidig udtryk for kvalitet, at tøjet vaskes korrekt og leveres 
retur til den retmæssige ejer. Personalet oplever dog, at der sker fejl i 
sorteringen af rent vasketøj.  

En årsag til fejl i sorteringen af vasketøj omtales af en medarbejder som ”en 

tanketorsk”. Tøjet er identificeret rigtigt, men ved en fejl lægges det i den 
forkerte kurv. Den hyppigst forekomne årsag til fejl skyldes forkert identifi-
cering af tøjet, fordi mærkningen er blevet slidt og dermed svær at aflæse – 
eller så er mærkningen helt forsvundet, hvorfor personalet blot identificerer 
det ud fra hukommelse og kendskab til beboerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg bliver frustreret, når beboerne spørger efter tøj, der er 

væk ... Det er en af de ting, vi ikke har ressourcer til at lede 

efter … Vi har oplevet, at en beboer manglede en bluse på 

et tidspunkt. Vi gik virkelig alt (beboerens tøj) igennem for 

at finde den, og der fandt vi faktisk tilfældigt en bluse, som 

hang forkert, men vi fandt ikke den savnede bluse… så det 

er faktisk rigtig tidskrævende og ærgerligt…” 
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Figur 2 afspejler, at fejlidentificering ikke kun påvirker kvaliteten af arbejdet 
med vasketøj, men også tidsforbruget som omtalt i det ovenstående citat. Den 
lyseblå bjælke i figur 2 viser et tidsforbrug på 42 minutter, hvor en 
medarbejder har brugt 30 minutter på at finde et par bortkomne bukser, og 
en anden medarbejder 12 minutter på at gennemgå umærket tøj med henblik 
på at identificere dets ejer, hvilket ikke var muligt for alle stykker tøj.  

Det rene tøj fra plejehjemmets vaskeri er lagt sammen og sengelinned rullet, 
når personlet afhenter det. I afdelingens vaskerum identificerer personalet 
tøjet ved mere eller mindre at folde tøjet ud igen for at finde identifikations-
nummerets placering. Det betyder, at personalet har en dobbelt arbejdsgang, 
idet de skal lægge tøjet sammen på ny, men dette fratager også beboerens 
oplevelse af den ’sprødhed’, som et nyrullet stykke tøj har, når det tages i 
anvendelse – og derved oplever personalet at forringe kvaliteten af rent 
vasketøj. 

Det er fysisk tungt at håndtere vasketøj, og dermed påvirkes det fysiske 
arbejdsmiljø, idet der er mange løft, stræk, vrid, som især belaster 
personalets arme, skuldre og ryg. 

 

 

 

 

 

TEKNOLOGI TIL IDENTIFIKATION AF 

VASKETØJ 
Bunker43 har testet flere chips, scannere og tabletter med touchskærme med 
henblik på at udvikle og kvalificere systemet i forhold til de behov, der er i 
dette living lab. Afprøvningen har vist, at systemet til identifikation af 
vasketøj udviklet af Bunker43 er funktionelt, brugervenligt og tids-
besparende, hvilket udfoldes i de nedenstående afsnit. Chippen har været 
teknologiens udfordring i forhold til implementering og funktionalitet, idet 
den italienske chipproducent ikke har leveret en chip, der har opfyldt de 
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aftalte specifikationskrav. Dette udfoldes senere i denne rapport, hvor det 
også beskrives, hvordan disse udfordringer er håndteret.  

Chippen er af UHF-typen (Ultra High Frequencies), hvilket betyder, at den 
scannes på lang afstand, og scanneren har et scanningsareal på 60x60 cm. 
Det betyder, at vasketøj kan scannes i en glidende bevægelse, hvor tøjet føres 
over bordet (scanner) og bliver aflæst, uden at tøjet er i berøring med bordet, 
idet chippen kan aflæses over afstand og igennem flere lag og typer af tøj. Når 
chippen er aflæst, kommer beboerens navn og identifikationsnummer frem på 
tabletskærmen. Der er copyright på alle teknologier og viden om produktet, 
men det er muligt at læse mere om teknologien på www.mocare.dk 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR TIDSFORBRUG 
Der blev som beskrevet i afsnit 2.2 udført en test for at sammenligne 
tidsforbrug, når tøj identificeres og sorteres manuelt i forhold til at blive 
scannet. Testen viser, at det er tidsbesparende at identificere og sortere rent 
vasketøj ved hjælp af scanner, se figur 3. 
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Figur 3: Antal sekunder til at identificere og sortere tøj manuelt og via scanning.  

 
Personalet oplever også, at de sparer tid, når scanneren anvendes. En 
medarbejder beskriver det på følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 understøtter dette, idet gennemsnitstiden for identificering af 15 
stykker tøj i de 10 test er mere end 2½ gang hurtigere, når det gøres ved 
hjælp af scanner i forhold til den manuelle arbejdsgang.  
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”Jamen det går jo meget hurtigere. Førhen skulle vi … for 

eksempel tage et håndklæde, lægge det ned, og brede det 

ud for at finde nummeret. Nu behøver du ikke en gang 

lægge det ned på bordet, du tager det bare i en glidende 

bevægelse hen over scanneren, og direkte op i kurven. 

Altså, det går simpelthen fantastisk hurtigt.”  
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Figur 4: Gennemsnitstid i sek. for identificering og sortering af 15 stykker tøj. 

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR ARBEJDSMILJØ 
Interviewene viser, at personalet oplever, at teknologien skaber nye 
arbejdsgange, som fremmer både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.  

Det fysiske arbejdsmiljø forbedres af teknologien, idet arbejdsgangen bliver 
mindre fysisk belastende. Videooptagelserne viser, at der er markant færre 
løft og vrid i arme og skuldre, da tøj ikke skal foldes ud, drejes og vendes for 
at finde identifikationsnummeret, for derefter at blive lagt sammen igen. 
Personalet oplever også denne fysiske lettelse, hvilket ses i citatet: 
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”Vi kører stoffet henover bordet, det behøver ikke rører bordet. Vi 

kører bare hånden henover, og så er det registreret, hvis tøjet er og 

så op i kurven. Det er virkelig så lækkert, ikke mindst for vores 

skuldre, vi står på en mere afslappet måde, og kan bare tage et 

enkelt stykke tøj og køre henover (bord med scanner)… Det er 

skønt, at vi ikke skal stå og vende, og dreje og folde håndklæder 

og lignende ud… Det vil være sådan en lettelse for os (at få 
teknologien på fuld tid).” 



   

 
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teknologien har effektiviseret arbejdsgangen, hvorved personalet sparer tid, 
hvilket de fremhæver som positivt i forhold til arbejdsglæde.  Det opleves 
også positivt i forhold til arbejdet på Dråben generelt, da tiden sparret på 
vasketøjshåndtering giver tid til andre opgaver:  

”…. At man kan lave noget der er så smart, og der kan give os denne 

arbejdsglæde, det er en lettelse, fordi da der er MEGET vasketøj.” 

”Det går hurtigere … Jeg føler, at det er spildtid, at vi skal pakke de 

håndklæder ud, men jeg synes det virker, det er virkelig en vigtig ting, 

at det går hurtigt… Det bliver mere effektivt, så vi kan komme til nogle 

andre opgaver.” 

 

”vi sparer tid, og det giver en vis glæde. Komme op med den sæk (rent 
tøj), som vi ikke skal vende og dreje. Nu kan vi bare køre det hen over 
(scanneren), og det er væk (registreret) som en leg. Det kører bare.” 

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR KVALITET 
Personalet beskriver, at kvalitet i håndteringen af vasketøj er, at tøjet vaskes 
rigtigt og afleveres til den rigtige beboer i pæn stand. Teknologien har ikke 
indflydelse på vask af tøjet, men har forbedret de to andre kvalitetskriterier. 
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Personalet har oplevelsen af, at der er færre fejl, når tøjet identificeres ved 
hjælp af scanning, idet identifikationen er tydelig og korrekt, hvilket giver 
medarbejderen en øget tryghed i sorteringen af vasketøj: 

 
”… der er jo ikke tvivl, når det står på scanneren (skærmen), fordi det 

var sommetider ikke til at læse på vasketøjet, hvilket nummer der stod, 

om det var 45 eller 46. Det er jeg jo ikke i tvivl om nu, når det står på 

skærmen, så står der enten 45 eller 46.” 

”Det har reduceret forekomsten af fejl, men der kan forsat ske fejl. Men 

jeg synes ikke, vi har været rundt efter noget (bortkommet tøj) i denne 

periode. Der er slet ikke så mange fejl.” 

 

Muligheden for fejl eksisterer forsat, idet personalet kan lægge tøjet i den 
forkerte beboers kurv, hvilke en medarbejder beskriver som ”en tanketorsk”. 
Samme medarbejder oplever dog, at fokus er skærpet herpå, da tøjets ejer 
både identificeres ved navn og nummer, hvilket ses som en forbedring i 
forhold til tidligere, hvor det kun var et nummer: 

 

Kvalitet, det at aflevere tøjet i pæn stand til beboeren, er også forbedret, idet 
personalet ikke skal gentage det arbejde, der er fundet sted på plejehjemmets 
vaskeri, idet scanneren kan aflæse chippen igennem flere lag og typer af tøj. 
At tøjet afleveres i pæn stand er udtryk for god kvalitet og er dermed 
tilfredsstillende for personalet:  

”Det er en fordel, at vi ikke skal løfte de store lagner og dynebetræk, for 

at folde dem ud…. Når vi fik noget flot sengelinned op, der var nyrullet, 

var det svært, at få det lagt pænt sammen igen, det gik der meget tid 

med. Det er en tilfredsstillelse, at du kan køre det her over (scanneren), 
og vi ikke har lukket så pænt noget sengelinned op og bare lægge det op 
(i kurven), som vi har fået det.” 

 

”… Fordi vi både har nummer og navn på skærmen… 

måske det psykologiske i det. …. Fordi nogen siger, at I 

siger stue og nummer, hvor er det henne og hvem er det, når 

vi har haft afløsere inde. Jeg tror det er godt med begge dele 

(navn og nummer).” 
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TEKNOLOGIENS BRUGERVENLIGHED 
De interviewede fremhæver, at det er hele personalegruppen, som er 
begejstret for systemet – ikke kun fordi det letter arbejdsgangen, men også 
fordi det er let at gå til og ikke forudsætter teknisk snilde: 

 

 

 

 

 

 

 

De interviewede fremhæver, at systemet er let at anvende, når de identi-
ficerer tøj, men også når en chip på et nyt stykke tøj skal tilføjes systemet 
eller en chip tjekkes i forhold til funktionalitet. De oplever, at skærmen er 
meget enkel og brugervenlig. Der kan vælges imellem tre muligheder på 
touchskærmen ’start scanner’, ’tjek chip’ og ’tilføj tøj’:  

”Det står så tydeligt. Der står ’tilføj beklædning’, så trykker du på den, 

og når du har gjort det, så kommer navnene på beboerne op på 

skærmen, og så trykker vi på den beboer, og så er den klar til at scanne, 

og så kører du tøjet henover, og så står der, at dette styk er scannet til 

den og den person. Når man så har scannet alt det tøj til for eksempel 

stue 42, så afslutter du, og så er det færdigt, og så starter du forfra”. 

 

CHIP I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING OG AFPRØVNING 

Teknologien fungerer, men udfordringen har været at finde den rigtige chip 
til formålet. Den første chip har ikke levet op til den italienske 
chipproducents specifikationer, som egentlig er disse, leverandøren er valgt 
ud fra. Ydermere har implementering af den italienske chip i beboers tøj 
været en anden uforudset udfordring, hvilet udfoldes nedenfor. Idet 
personalet oplever teknologien værdifuld for arbejdet på Dråben, har de og 
Bunker43 ønsket at forsætte samarbejdet med henblik på at finde den/de 
rigtige chip, som ikke generer beboerne, men også finde en chip som let og 
effektivt kan syes i tøjet. Disse erfaringer udfoldes sidst i dette afsnit.  

Specifikationskrav til chippen har bl.a. været, at chippen skulle kunne holde 
til minimum 200 industriagtige vaske (stærke vaskemidler, temperatur over 

”Den (teknologien) er meget let at gå til… Alt det EDB 

og computer, det er slet ikke noget jeg er med i, men 

den her (scanner/chip/tablet) det kører bare. Det gør 

det for os alle sammen.” 
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90 grader og tørretumblere, som ofte kan blive varmere end selve vaske-
processen, samt at chippen kan blive bøjet i denne proces). Ydermere har 
chippen skullet have gode scanningsegenskaber, altså kunnet scannes fra 
flere vinkler og igennem flere lag stof, så chippens placering ikke har 
betydning for scanningen. 

Den første chip kunne ikke leve op til specifikationskravene vedrørende 
industriagtige vaskeforhold. Efter 3-5 vaske ved 90 grader celsius har 
chippene mistet signal, så de ikke altid kunne aflæses af scanneren. 
Bunker43 fik den mistanke, at det måske var, fordi chippen kun var påsyet i 
en ende og dermed sidder løst og ubeskyttet på tøjet. Derfor skaffede de 
små ’stofposer’ til chippene, men også de mistede 
signal efter få vaske. 

Chippene fra Italien har vist sig at være 
sværere at sy på tøjet end først antaget. 
Ideen var at sy chippene på med en 
håndsymaskine, da den er handy og let 
tilgængelig også i et fremtidsperspektiv for 
de pårørende, som normalvis mærker 
beboernes tøj. Hvis ikke pårørende har 
ressourcer til at mærke tøjet, er det en 
opgave, som medarbejderne håndterer. Dette 
er endnu en grund til, at chippene skal kunne 
implementeres let og billigt. Processen viste, at 
det kræver en symaskine at sy i gummi.   

Ydermere er det svært for personalet at sy i det gummi, der omgiver chippen, 
da symaskinens trykfod ikke kan glide henover det og derfor blot syr det 
samme sted.  

Bunker43 har fundet andre leverandører, som kan levere chip, der kan leve 
op til ovenstående specifikationer. Bunker43 har fundet frem til to chip, hvor 
den ene er en aflang gummichip i en lukket stofpose, den anden chip er 
formet som en knap. Knap-chippen kan syes i tøj som enten en knap eller via 
en stofpose, hvor det er posen, der syes på tøjet. Formålet har været at teste 
chippenes scanningsegenskaber i et autentisk miljø, men også 
beboerperspektivet på det at anvende tøj med forskellige chip, samt 
pårørende- og medarbejderperspektivet på syning af chippene i forskellige 
beklædningsgenstande og tekstiler. 
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Fire personaler og fire beboere og en pårørende har været med i denne 
afprøvning. Personale og pårørende har gjort sig erfaringer med at sy 
forskellige chip i forskellige typer tøj og tekstiler, for at vurdere om og 
hvordan man sikrer effektiv og holdbar syning af chip i tøj. Personale og 
beoer har haft chip i eget tøj, for at vurdere hvor chippene bedst placeres i 
forskellige typer tøj. De fire beboere er to mænd og to kvinder, hvoraf en 
mand og en kvinde er kørestolsbrugere. På den måde har vi kunnet 
undersøger brugerperspektivet på mange forskellige typer tøj og tekstiler, og 
hos mobile og immobile personer. Nedenfor beskrives brugernes erfaringer 
med at sy de to chip i forskellige typer tøj og tekstiler og dernæst brugernes 
perspektiv at anvende tøj og andre tekstiler med chip.  

I relation til chippenes scanningsegenskaber efter autentisk brug, så synes de 
to typer chip lige gode, da alle chip forsat er fuldt funktionsdygtige uden 
nogen tegn på svaghed.  

BRUGERPERSPEKTIV PÅ IMPLEMENTERING AF CHIP I TØJ 
Chippene har været implementeret i mange forskellige typer tøj, så som 
underbukser, trusser, undertrøjer, BH’er, natkjoler, T-shirts, bluser, strik-
bluser, striktrøjer, dameskjorte i tynde tekstiler, herreskjorter, bomulds-
strømper og bukser i lærred, cowboy eller strækstof.  
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Den aflange chip, som leveres i en lukket stofpose, har en bredere kant på 
den lange led, idet hensigten er, at den kun skal syes på her. Personalet på 
Dråben har været co-designer for bredden af denne kant, med det resultat at 
stofkanten langs chippen har samme bredde som en trykfod på en symaskine. 
Dette sammenholdt med stoffets ’glatte’ overflade, tilskrives af personale og 
den pårørende som vigtige egenskaber for hurtig, let og holdbar isyning. 
Trykfoden hjælper med at fiksere chippen, og den glatte overflade gør at 
trykfoden let glider henover chip og stof, så syningen bliver pæn og holdbar. 

 ”… man kan lige tage ved den med (tryk-)foden, og så syr man bare… Det er 

fordi der er noget at holde i, men også det der med at stoffet har den bredde” 

Hvor det er muligt, er chippene syet i tøjmærket eller vaskeanvisningen, 
alternative placeringer er i allerede eksisterende sømme, fx sidesømmen i en 
bluse.  

Chip formet som en knap kan syes i enten som en knap, eller chippen kan 
monteres i en tilhørende stofpose, som syes på tøjet.  
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Personale og den pårørende oplever det let at sy knappen i tøj, når den er 
monteret i stofposen, men ikke lige så let, som den aflange chip. De mener 
alle, at det skyldes, at bredden på stofposen over knap-chippen ikke er lige så 
bred som trykfoden. Det opleves derfor lidt sværere at holde posen med chip, 
mens den syes fast.  

Personalet har erfaringer med at sy knap-chip i som en knap ved hjælp af 
symaskine. Hvilket opleves let og ligetil, men forudsætter en symaskine med 
tilhørende knap-trykfod, som ikke er standardudstyr ved alle symaskiner. 
Som det fremgå af ovenstående billede, er knaphullerne i chippen små, så det 
er begrænset hvor mange gange der kan syes på tværs af hullerne. Personalet 
er derfor bekymret for, om knappen falder af, hvis tråden ved brug og vask 
slides over af knappen. Dette er under observation i foråret 2015, men der 
har indtil videre ikke været indikeret problemer med dette.    

Den pårørende har syet knap-chip i ved hjælp af stofposen, selvom hendes 
maskine kan sy knapper i og hun tidligere har anvendt denne funktion. Hun 
overvejede det ikke som en realistisk mulighed, da hun tænkte, at det ville 
være mere besværligt og tidskrævende.   

Personalet har også erfaringer med at sy knap-chippen i med nål og tråd. Det 
er en tidskrævende proces at sy chippen i med nål og tråd, da hullerne er 
små, og der derfor kun kan anvendes en tynd nål og tråd. Personalet oplever 
derfor kun, at det er en realistisk metode ved tynde tekstiler, som kræver at 
få det gjort manuelt, for ikke at være synlig og generende for beboerne.  

Generelt vil personalet hellere sy chip i med symaskinen, da det er hurtigere 
og lettere. Eneste mindre udfordring er tekstiler med stræk. Det kan sagtens 
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lade sig gøre at sy chip i, men man skal være opmærksom på at holde stoffet, 
så det også har stræk efter chippen er syet i. Det opleves ikke svært, men 
kræver lidt mere tid.  

Personale fra Sæby Ældrecenter, som ikke er en del af projektet har syet chip 
i efter videovejledninger, for at finde de bedste metoder til at understøtte 
hurtig og effektiv implementering af chip i tøj. Erfaringerne er, at videoen 
skal vise sy-processen i sin fulde længde, for at sikre effektiv isyning fx er der 
nogle, der ikke fik hæftet tråden, da det ikke var vist i videoen. Ydermere 
efterspurgte de tale på videoen, som guider sy-processen. Overordnet set er 
video evalueret som et godt medie til vejledning, men personalet kan være 
bekymret for, om alle pårørende har adgang til afspilning af disse, da de er 
tilgængelige via YouTube. Dette er ikke undersøgt, da der kun har deltaget 
en pårørende, som syede chip i efter vejledning af personalet.  

 

 

 

 

BRUGERPERSPEKTIV PÅ TØJ MED CHIP 
Beboer og personale har gået med tøj mærket med chip samt brugt 
håndklæder, sengetøj mærket med chip, med henblik på at undersøge om den 
ene chip er bedre end den anden, samt hvilke steder chippene bedst placeres.  

Undersøgelsen viser, at der ikke kan siges noget entydigt om chippene, da der 
er forskellige oplevelser heraf. Nedenfor udfoldes nogle af de betragtninger 
som har gjort sig gældende for placering og type af chip fra et bruger-
perspektiv, som er både beboer og personaler. 

Den aflange chip har generet flere beboere og medarbejderne, hvor den har 
været placeret med direkte kontakt til huden. De føler sig generet af kanterne 
på stofposen, som opleves ’skarpe’ eller ’stikkende’. Denne gene er for flere 
først opstået efter en tid, hvor tøj og dermed chip har været vasket flere 
gange.  

I de tilfælde er chippen flyttet til et anden sted, hvor chippen ikke er i direkte 
hudkontant, og så har de fleste ikke oplevet chippen generende. Chippen skal 
derfor placeres på steder, hvor den ikke er i direkte kontakt med huden. Det 
er den chip personale såvel som pårørende oplever lettest og hurtigst at sy i 

”Det hjælper, at vende det (implementering af chip i 
tøj) med nogen(personale). Hvor de har sat den (chip) 
hende og hvor synes de ikke den skal sidde henne og 

sådan… men selve det at sy den i, det er ingen sag”  
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forskellige tekstiler, ’Det var en drøm at sy den (aflange chip) i. Det var bare 

at køre frem og tilbage’.   

Når man ser bort fra de beboere, som har oplevet sig generet af den aflange 
chip, når den har været i direkte kontakt med huden, så kan de ikke 
differentiere imellem chippene. De udtaler sig positivt om dem alle, da de 
ikke føler sig generet af dem. De kan faktisk ikke mærke dem. Personalet er 
af en anden holdning, hvor nogle også føler sig generet af stofposen omkring 
knap-chippen. Den opleves ’stikkende’ eller ’kradsende’, hvis den er i direkte 
hudkontakt. Nogle oplever det kun, hvis chippen flytter sig ved bevægelse, 
andre oplever det også når poserne er fikseret af fx en BH. Det er derfor ikke 
muligt at sige noget entydigt om placeringen af chip. Det er derfor vigtigt at 
implementeringen er nem, da det kan blive nødvendigt at flytte en chip.  

Alle personaler er enige om, at knap-chip uden pose er den rareste at have på, 
da de ikke mærker den, ej heller når den er i direkte hudkontakt. Omvendt er 
det dog den chip de oplever mest tidskrævende at implementere, da den enten 
skal syes i med nål og tråd eller på symaskinen. Anvendes symaskinen skal 
der bruges lidt mere tid på at indstille symaskinen, da det kræver præcision 
at ramme de to knaphuller. 

Posen til knap-chip er svag. Der er et eksempel, hvor posen er revet af under 
syningen hos en beboer. Det er sket i forbindelse med en forflytning ved hjælp 
af lift. På et andet stykke tøj er knappen ved at slide sig igennem stofposen.   

En bekymring har været om det vil genere beboerne, når de fx tørres med et 
håndklæde med chip. Personalet har tilstræbt at anvende tekstilerne som 
vanligt og har ikke oplevet nogen forandring, hvilket også bekræftes i 
interviewene.  

 ”Den chip, der sidder i håndklæder eller sengelinnedet. Jeg har aldrig 

tænkt på, at den har generet mig eller beboeren, når jeg har været inde 

og hjælpe en beboer. Og jeg har ikke hørt en beboer, der har sagt ”hvor 

er det træls, at den sidder der”. Jeg har ikke tænkt på chippens 

placering på håndklædet, jeg har bare brugt det. Jeg har aldrig tænkt 

på det.” 

Konklusionen er, at det er muligt at anvende begge chip, da de fra et 
brugerperspektiv kan placeres steder, hvor de ikke opleves generende. Det er 
dog individuelt, hvad der er en god placering. For nogle er det i nakken af en 
skjorte, for andre er det i sidesømmen. Hvis knap-chip skal anvendes i stof-
pose, så skal posen være af slidstærkt stof, men også gerne med en glat 
overflade og en sybredde i overensstemmelse med bredden på en trykfod. 
Hvilket er det, personalet vurderer positivt hos den aflange chip. Skal knap-
chippen syes i som knap, om det gøres med nål og tråd eller symaskine, så 
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kan det anbefales at knaphullerne bliver større, da det vil lette sy-processen 
og muligvis holdbarheden af syningen. 

TEKNOLOGIEN I ET FREMTIDSPERSPEKTIV 

Nedenstående citat taler for sig selv i forhold til personalets tro på produktets 
berettigelse i den offentlige sektor. De vil gerne have systemet på Dråben: 

 
”Det glider, alle siger, at det er godt nok let…. Alle synes, det var super, 

det er virkelig let og dejligt, men lige så skuffet var vi, da det (italienske 
chip der mistede signal) gik ned så hurtigt. Vi håber, de kan finde en 

chip, der holder, og vi kan få lov at beholde systemet.”   

Det nævnte chip-problem blev som tidligere nævnt løst ved at anvende en ny 
og mere holdbar chip. 

I det følgende opsummeres de forslag, som medarbejderne på Dråben har til 
forbedring af produktet: 

Chip i forhold til implementering 

• Chippen skal være let og billig at implementere i beboernes tøj, så det 
ikke er omkostningstungt eller tidskrævende for medarbejderne. 

• Chippen skal kunne implementeres i beboernes tøj af ældre menne-
sker, da pårørende ofte er behjælpelig med at håndtere denne opgave. 

Chip i forhold til forskellige typer af tøj 

• Chip i så meget af beboernes tøj som muligt. 
• Måske forskellige typer af chip alt efter hvilken type tøj, den skal sidde 

i: pæne bluser, cowboybukser, sengelinned 

 

Manual til brug af systemet i forhold til:   

• Hvordan man fjerner samt opretter nye beboere i systemet i 
forbindelse med udskiftning på institutionen 

• Hvordan systemet startes efter en periode med ’dvale’ 
• Hvordan systemet genstartes 

Hotline til Bunker43 i forhold til service 

Materiale til uddannelse af superbrugere  

 



   

 
22

ERFARINGER MED AFPRØVNING AF 

TEKNOLOGI 
Det er projektets force, at ideen til elektronisk vasketøjssortering stammer 
fra personalet/living lab., da personalet på Dråben har været optaget af og 
interesseret i projektet i hele processen. Men et living lab fungerer ikke af sig 
selv, og personalet har oplevet op- og nedture i processen, ligesom der har 
været succeser og udfordringer i projektet. Her udfoldes de erfaringer, som 
personalet på Dråben/living lab’et har gjort sig i relation til udvikling og 
afprøvning af teknologi i egen praksis. Det viser, at samarbejde med og 
involvering af personalet i living lab’et og klare rammer og struktur i 
projektet er afgørende for, at der er engagement, flow og resultat i dette OPI-
samarbejde.   

RAMMER OG ORGANISERING I ET OPI-SAMARBEJDE 
Projektet er organiseret omkring living lab./Dråben med repræsentanter fra 
Bunker43, Frederikshavn kommune og Lab. X. Det er projektlederen fra 
Frederikshavn kommune, der har den primære kontakt til medarbejderne på 
Dråben i forhold til processen i projektet. Mens Bunker43 selv tog kontakt til 
personalet, når de havde behov herfor, og medarbejderne fra Lab. X 
koordinerede selv besøg i living lab. i forhold til dataindsamling med mere. 

Der var god kontakt og koordinering mellem Bunker43, Frederikshavn 
Kommune og Lab. X via mail, telefon og møder i forhold til gensidig 
opdatering og tilpasninger undervejs i processen. Spørgsmålet er, om en mere 
aktiv involvering af medarbejderne, som er ildsjælene, på Dråben i 
projektgruppen kunne effektivisere og kvalificere processen i OPI-
samarbejdet, da de om nogen kender praksis, og da det er dem, der hurtigst 
erfarer de muligheder og udfordringer, der er i projektet: 

”Hvordan skal jeg sige det (pause) jamen …. vi havde også nok nogle 

møder (i starten), men altså, … vi kunne have mødtes nogle flere gange 

… ja, hyppigere i starten: Hvad er det vi gør, det der det duer ikke, hvad 

er det så vi gør, at vi er sammen om det, inden man kører løs med det 

hele.” 

”Så har man måske også følt, at man har været endnu mere med i det 

(projektet), ikk’ os’ altså, det har vi også været nu, men …” 

 

Processen har vist, at personalet i et living lab. er gatekeepere i forhold til at 
skabe flow i processen, da de er de agerende personer i projektet. Her er det 
vigtigt, at de er velinformeret om rammerne for projektet. Personalet er hele 
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tiden udfordret på at balancere tiden, så de får arbejdet med projektet uden 
at forsømme det daglige arbejde og dermed belaster øvrige kolleger. Der kom 
for eksempel først for alvor flow i påsyningen af chip, da det blev klart for 
personalet, at deres tid anvendt på projektet blev godtgjort: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processen har vist, at der også er behov for at organisere projektet inde i et 
living lab. og ikke kun omkring det som ovenfor beskrevet. Det skal forstås 
således, at personalets kontaktperson i projektet var projektlederen fra 
Frederikshavn kommune, idet living lab’et er en kommunal institution. Men 
personalet påpeger, at processen kunne være mere smidig, hvis personalet 
havde kontaktoplysninger på alle tre parter i projektet og kunne henvende 
sig til rette vedkommende alt efter henvendelsens fokus: 

 
”Ja, for nu har jeg ringet, jeg var jo nødt til at ringe til dem (Bunker43), 
jeg havde ikke en gang deres nummer, men det fik jeg jo så. 

(Projektleder fra kommunen) ringede til dem (Bunker43), og så ringede 

de til mig, og så fik jeg deres nummer, så nu har jeg deres nummer, 

fordi det synes jeg ikke lige, vi skal ringe til (projektleder i kommunen) 
for.”  

Ovenstående erfaringer er baseret på projektets første fase og forsøgt 
imødekommet i projektets anden fase, hvor OPI-samarbejdet har handlet om 
brugerperspektivet på chippene. Her har projekts ildsjæle fra Dråben (living 
Lab.) samt plejehjemmets leder været ligeværdige parter i styregruppen, 
hvilket har været gunstigt for projektet. Det har skabt hurtigere flow i 
processen, men også en atmosfære hvor hinandens kompetencer bliver opsøgt 

”… altså vi skulle nok lige have vidst det fra 

starten af, at vi fik de penge, at vi kunne få en 

(medarbejder) ind i nogle timer. Når vi stod der og 

jølede med det ene og det andet, vidste vi jo, at det 

var vores kollegaer, der skulle løbe stærkere. Det 

var jo som dengang, det blev ’lovligt’, at man kunne 

sige, at nu sætter vi os og syer. Jamen så blev der 

sat en (ekstra medarbejder) på, og så hjalp vi 

hinanden færdige, så var der to der gik i gang med 

at sy... altså så hjalp vi hinanden på den måde.” 
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og anvendt til projektets fordel. Vi kan derfor konkludere, at et OPI-
samarbejde skal organiseres i og ikke kun omkring et living lab. 

SAMARBEJDETS BETYDNING I ET OPI-SAMARBEJDE 
Personlet fremhæver samarbejdet med projektets partere som en væsentlig 
faktor for, at projektet fungerer, og at de kan holde engagementet i projektet. 
Det løbende samarbejde, opfølgning på processen og de ændringer, der har 
været undervejs er ifølge personalet meget vigtige, så de ikke oplever at stå 
alene med tingene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet henviser også i denne sammenhæng til deres dilemma med at 
finde tid til projektarbejde og samtidig sikre, at beboernes hverdag på Dråben 
fungerer. Dette dialemma afhjælpes, når der er samarbejde, hvor parterne er 
interesseret i personalets arbejde med projektet, men også imødekommer 
dem i forhold til de udfordringer, der dukker op undervejs. Det giver dem 
engagement og overskud til projektet. 

Personalet fremhæver samarbejdet med Bunker43 som godt.  Der har været 
en gensidig respekt for hinandens kompetencer og virksomheden opleves som 
oprigtigt nysgerrige på personalets praksis og overvejelser i forhold til at 
udvikle systemet bedst muligt.  

”jamen jeg synes Bunker43 har været nemme at få fat i, hvis der har 

været noget, og de er også kommet her. Den ene han sagde, ’åh der var 

noget, han var kommet til at tænke på, at han havde glemt at gøre’, så 

det kom han også og gjorde, og de sad herude (vaskerummet) og vi 

kunne bare snakke.”  

”Jamen altså, der er nogen man kan spørge .. det 

har der ikke været ved de andre ting (andre 
projekter), altså det her, det synes jeg, det er godt, 

fordi det er både .. det omkring chippen, …  I har 

faktisk været to mennesker ude fra … det synes jeg .. 

det er det bedste af de 3 (projekter). Fordi der er 

nogen der gør noget, altså de hører efter hvad jeg 

siger, hvad jeg har problemer med omkring det for 

eksempel at sy chippen i. Det er altså … ikke bare, at 

det skal du selv finde ud af.” 
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”Vi er jo nødt til at snakke sammen, det skal være samarbejde fordi .. 

man kan jo ikke bare komme udefra og så bare sige, at sådan skal I 

gøre, for det er jo ikke sikkert at det fungerer, altså der er nødt til at 

være et samarbejde…. Sådan et firma, hvor det er teknik eller sådan 

noget, så kommer de til os, der er praktikere,… vi er håndværkere, ikk’ 

os’.”  

”Det (samarbejdet) kører også, fordi de (Bunker 43) var jo ikke blege for 

at sige, jamen de var jo også uvidende.” 

 

Samarbejdet inde i living lab’et har været uformel på den måde, at det oftest 
ikke var planlagte møder, men at de samarbejdede, når virksomheden var på 
Dråben for at opsætte og tilpasse system og chip, samt når de kom forbi for at 
følge op på processen. Personalet er mundtligt introduceret til systemet samt 
sidemandsoplært af Bunker43. ”De (Bunker43) kom jo jævnt tit, så kunne 

man bare lige snakke med dem, ikk’ os’, men her på det sidste så synes jeg det 

har været lidt, lidt stille.” 

Denne uformelle tilgang til samarbejdet fungerede godt først i processen, idet 
Bunker43 ofte var på Dråben. Sidst i processen er der ikke lige så mange 
besøg af Bunker43 og nogle falder på dage, hvor projektets nøglepersoner har 
fri. I denne periode oplever medarbejderne udfordringer med de chip, der blev 
anvendt på det pågældende tidspunkt, da de blev defekte efter få vaske. Det 
skabte frustrationer hos personalet, da de ikke vidste, hvilke oplysninger 
projektets parter ønskede herom.  

 

”Jamen vi vil ikke tage det (tøj med defekt chip), fordi vi vil jo gerne vide 

tingene (projektet), altså sådan. Det (tøjet) skal jo ikke bare .. så det lå (tøj 
med defekt chip) jo dernede (vaskerum) i lang tid.”  

 

Det siger noget om behovet for at balancere den formelle og uformelle tilgang 
til samarbejdet i et OPI-samarbejde. Der er ingen tvivl om, at den uformelle 
tilgang til samarbejdet har fungeret godt, da denne sparring har fungeret 
sideløbende med personalets andre arbejdsopgaver. Omvendt skal der også 
være noget formelt, så der ikke er perioder i processen, hvor personalet føler 
sig alene med projektet og dermed ender med at parkere projektet for en tid, 
idet det fylder for meget i forhold til det daglige arbejde. Dette er i projektets 
anden fase håndteret ved, at alle parter har hinandens kontaktoplysninger, 
så samarbejdet også etableres ad hoc, som behovene opstår, sideløbende med 
de formelle møder og aktiviteter som forsat er nødvendige i projektet.  
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Lab. X har tilknyttet en metodeudviklingsgruppe. Denne gruppe har været 
medvirkende til udarbejdelse af de forskellige dataindsamlingsmetoder som 
er anvendt i dette projekt. Metodegruppen består af: 
 

Ann Bygholm, AAU 

Anne Marie Kanstrup, AAU 

Helle Enggaard, UCN 

Lene Moselund, SosuNord 
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BILAG 1 
Beskrivelse af living lab og teknologi  

Formål: 

At videreudvikle et kendt produkt til et potentielt nyt marked, som er 
vasketøjssortering på plejehjem, samt at afprøve teknologien i en autentisk 
kontekst.  Den teknologiske løsning er udviklet af Bunker43. 

Efter aftale med Frederikshavn Kommune varetager Lab. X i samarbejde 
med Sæby Ældrecenter (living lab.) og Bunker43 afprøvning af teknologi til 
identificering af vasketøj med udgangspunkt i nedenstående målepunkter. 
Disse er formuleret i samarbejde af plejehjemmets personale, Frederikshavn 
Kommune og Bunker43. 

� At spare tid ved at anvende teknologi i arbejdsgangen med at 

identificere og sortere rent vasketøj (den organisatoriske 

kvalitet) 

� At reducere fejl i forbindelse med sortering af rent vasketøj 

(den bruger- og medarbejder oplevede kvalitet) 

� At forbedre arbejdsmiljøet for personalet igennem smartere 

arbejdsgange (den medarbejderoplevede- og organisatoriske 

kvalitet)  

� At øge personalets oplevelse af kvalitet i arbejdet med vasketøj 

(den medarbejderoplevede kvalitet)  

Lab. X foretager derfor: før målinger, forandringer undervejs og eftermåling.  

Præsentation af Living lab. Dråben, en afdeling på Sæby 

Ældrecenter 

Sæby Ældrecenter er opført i 1970 og hører under Frederikshavn Kommune. 
Plejehjemmet er inddelt i 4 afdelinger, hvor afdelingen ’Dråben’ er living lab.  

På Dråben er der 16 lejemål, med plads til i alt 21 beboere, da der er fem 
toværelsers lejligheder, hvor der kan bo par.  I projektperioden er der 17/16 
beboer, den yngste er 56 år og den ældste er 99 år. Beboerne på Dråben er 
plejekrævende pga. fysiske, psykiske og/eller kognitive funktionsnedsæt-
telser.  

Dråben er bygget omkring en gårdhave, hvor alle fællesarealer vender ind 
imod.  Beboerne har mulighed for at deltage i fællesspisning, ligesom fælles-
rummet bruges til socialt samvær med naboer, familie og medarbejdere. 
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Dråben er bygget sammen med plejehjemmets tre andre afdelinger, som alle 
er centreret om en fælles gårdhave for hele plejehjemmet.  

På Dråben er der ansat 11 social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter samt en sygeplejerske, der deles med en anden afdeling 
på plejehjemmet. I dagvagt er der 4 personaler på arbejde, hvoraf 2 er social- 
og sundhedsassistenter. I aftenvagt er der 2 personaler, og i nattevagt er der 
2 personaler til at dække alle fire afdelinger på Sæby Ældrecenter.  

På Dråben vaskes beboernes tøj fælles, hvorfor det er identificeret med et 
nummer, tilsvarende nummeret på deres lejlighed. Der er forskellige 
arbejdsgange i relation til håndtering af vasketøj. Personalet vasker 
beboernes private tøj i et vaskerum på afdelingen, mens beboernes private 
sengelinned, håndklæder med mere vaskes på plejehjemmets fælles vaskeri. 
Nogle beboere lejer sengelinned, håndklæder og lignende. Det vaskes af 
udlejningsfirmaet ude i byen.  

Pga. projektets tidsperspektiv afgrænses projektet til at omfatte det af 
beboernes tøj, der vaskes på plejehjemmets fællesvaskeri.  

Som det fremgår af det nedenstående, er projektperioden forlænget, idet alle 
parter ønsker at løse de udfordringer der blev erfaret omkring chippen. Den 
sidste fase af projektet har fokus på brugerne og bl.a. deres oplevelse vedr. 
brug af tøj med chip, hvorfor det primært er i relation til det private tøj, som 
vaskes på Dråben.  

Baggrund for projektet med elektronisk identificering af 

vasketøj: 

Ideen er oprindeligt kommet fra personalet på Dråben, som ønsker at 
forbedre kvaliteten og arbejdsrutinerne i forhold til sortering af rent vasketøj.  

Udfordringen for personalet på Dråben er:  

• At det er tidskrævende at identificere tøjets ejer, fordi mærkningen er 
svær at finde, slidt eller bortkommet.  

• At der sker fejl, hvor en beboer får en anden beboers rene vasketøj. 
• At der forekommer dobbelte arbejdsgange. Fx at personalet gentager 

arbejdsgange som er udført på plejehjemmets vaskeri. 
• At personalet oplever at forringe kvaliteten af det rene vasketøj fra 

vaskeriet, idet personalet skal folde rullet vasketøj ud for at 
identificere dets ejer. Det fratager beboeren oplevelsen af at modtage 
rullet sengelinned. 
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Præsentation af teknologien – elektronisk identifikation af rent 

vasketøj 

Firmaet Bunker43 har udviklet systemet ved anvendelse af allerede kendt 
teknologi i relation til dette potentielt nye marked: vasketøjssortering.  

         

 

 

Systemet består af chips, en scanner med RFID (Radio Frequency 
Identification) og en tablet med android Linux styresystem, som styrer 
processen med identificering af vasketøj. 

Der syes en chip i hvert af beboernes udvalgte tøj og det kodes med beboernes 
identifikationsnummer og navn. Scanneren placeres under den bordplade, 
hvor personlet håndterer rent vasketøj. Det rene tøj med chip føres over 
bordpladen, hvor scanneren via radiobølger identificerer tøjets ejer og tøjets 
identifikationsnummer kommer frem på tabletskærmen. Tabletten er 
monteret på væggen lige over bordpladen med scanner placeret nedenunder. 

Bunker43 deltager i projektet med udgangspunkt i ovenstående formål, men 
også for at få erfaringer med produktet i autentisk anvendelse, og evt. ideer 
til forbedring af teknologien. Ydermere har Bunker43 behov for viden om, 
hvordan personalet oplever at anvende teknologien, herunder deres mening 
om håndterbarhed og anvendelighed. 

Aktører:  

Frederikshavn Kommune: Socialudvalget for Frederikshavn kommune har 
udvalgt Sæby Ældrecenter som afprøvningssted for velfærdsteknologi under 
projekt ’Samtidens Plejehjem’. Formålet er at blive klogere på hvilke 
teknologiske produkter, der kan effektivisere og kvalitetssikre arbejdet samt 
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forbedre arbejdsmiljøet. Dette Lab. X projekt er en del af kommunens projekt: 
Samtidens Plejehjem. 

Ledelse samt personale på Dråben: Ønsker bedre arbejdsrutiner og 
arbejdsmiljø for medarbejdere i relation til håndtering af vasketøj.  

Bunker43: Ønsker at videreudvikle produktet, så det bliver salgbart til 
institutioners sortering af vasketøj.  

Lab. X: Ønsker at udvikle og afprøve brugerdrevne innovative metoder i 
living labs inden for velfærds- og teknologiområdet. 

 

Metode og design for afprøvningen 

Lab. X vil anvende forskellige metoder for afprøvning af teknologi til 
identifikation af vasketøj. Følgende metoder ønskes anvendt i de forskellige 
faser: 1.fase: før/opstart, 2. fase: under testningen, 3. fase: brugerperspektiv 
på forskellige chip: 

• Observationer af personalets håndtering af vasketøj i et 
helhedsperspektiv. Observation ved hjælp af observationsnoter, 
videosekvenser og billeder. Kun personalet indgår i det visuelle 
datamateriale. Vasketøjets cyklus i et helhedsperspektiv undersøges 
før afprøvningen, imens visuelt datamateriale af arbejdsgange vedr. 
sortering af rent vasketøj fra vaskeriet udføres før og sidst i 
afprøvningsperioden.  

• Tidsregistrering. Observationer af personalets håndtering af 
vasketøj registreres også i forhold til tid pr. opgave før afprøvningen. 
Sidst i afprøvningsfasen registreres tidsforbrug til at identificere og 
sorterer det rene tøj fra plejehjemmets vaskeri.  

• Interviews af medarbejdere før og afslutningsvis i afprøvningsfasen. 
Interview af personaler, beboere og pårørende vedr. brug af chip, samt 
metoder hvormed chip kan monteres i forskellige typer tøj og tekstiler.  

• Logbog ført af medarbejder i forhold til udfordringer i relation til 
afprøvning af teknologiske løsning.  

 

Arbejdsplan: 

Før undersøgelser/start: 

Uge 15 2014 

� Der foretages interview af ca. 45 minutter med tre personaler fra 
Dråben. Ildsjæle i projektet. 
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� Der foretages før-observationer af personalets arbejdsrutiner i relation 
til håndtering af vasketøj i et helhedsperspektiv over tre dage, 
herunder også tidsregistrering.   

� Personalet på Dråben indsyr chip og koder disse under sparring og 
vejledning af Bunker43. 

Under testning: 

Uge 17 2014 

� Personalet fører logbog (placeret i vaskerummet) i relation til de 
udfordringer, som de oplever i afprøvningsperioden.  

� Personale fra Bunker43 følger op på noter i logbogen og tilpasser 
systemet hvis nødvendigt/muligt. 
 

Uge 20 2014  

� Tidsregistrering af personalets tid anvendt på at identificere og sortere 
rent vasketøj fra plejehjemmets vaskeri.  

o Pga. de udfordringer der opstod i afprøvningsfasen, blev dette 
ændret, så tidsregistreringerne blev udført af to Lab. X 
medarbejdere. Læs mere herom på side 2.  

� Dokumentation af nye arbejdsgange med video og billeder. 
� Interview af 2 medarbejder fra Dråben. Ildsjæle i projektet. 

Afslutning: 

Uge 26 2014  

Projektet afsluttes og resultater overbringes i form af et skriftligt resume til 
Hanne Engholm Hansen fra Frederikshavn kommune, personalet på Dråben, 
samt Kristian Maul fra Bunker 43.  
 
Samarbejdet genoptages i sensommeren 2014 
 
Chip i et brugerperspektiv 
 
Uge 2 & uge 4 2015  

� Semistrukturerede fokusgruppe interviews med personalet 
� Semistrukturerede interviews med beboerne 
� Semistrukturerede interviews med pårørende 

Uge 6 2015 

� Test af chippenes scanningsegenskaber efter brug i et autentisk miljø. 
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Bunker43 
Medejer: Kristian Maul 
E-mail: kristian@bunker43.dk 

Frederikshavn Kommune 

IT projektleder: Hanne Engholm Hansen   
E-mail: haeh@frederikshavn.dk  

Sæby Ældrecenter                                                                                            

Leder: Henriette Thomsen                                                                                     
E-mail: hcth@frederikshavn.dk  

Lab X 

Projektleder: Helle Enggaard, Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg, 
UCN                                                                                                                                 
E-mail: hep@ucn.dk  

Lene Moselund, underviser, SOSU NORD, Hjørring 

E-mail: lemo@sosunord.dk 


