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INDLEDNING 

Projekt ’BuddyBoard’ er kommet i stand via et samarbejde mellem 

Frederikshavn kommune, Bunker43 og Lab. X. Afdelingen ’Havly’ på 

Sæby Ældrecenter fungerer som 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 går ud på at udvikle og afprøve teknologi til digital formidling 

af billeder mellem mennesker.  

Bunker43 har udviklet en teknologi (BuddyBoard) til hurtig formidling af 

billeder fra pårørende og personale til beboere på institutioner. Pårørende 

og personale uploader billeder via en APP eller en hjemmeside og har 

mulighed for at tilføje en kort forklarende tekst til hvert billede. Beboeren 

ser billederne via en tablet. Systemet bygger på et simpelt og 

brugervenligt design, så ældre med kognitive og/eller fysiske 

funktionsnedsættelser kan anvende teknologien. BuddyBoard fungerer via 

internettet, og billederne gemmes på en sikret server hos udbyderen, som 

er Bunker43.  

Intentionerne med BuddyBoard er bl.a. at fremme beboerens livskvalitet 

og medarbejdernes arbejdsglæde. Formålene med projektet er derfor at 

undersøge, hvordan teknologien påvirker beboernes hverdagsliv, 

relationen imellem beboer, pårørende og medarbejder, medarbejdernes 

arbejdsmiljø samt teknologiens brugervenlighed og udviklingspotentiale.  

Rammer og baggrund for projektet er beskrevet i bilag 1.  

Dette resumé er skrevet på baggrund af kvalitative data, som er indsamlet 

i forbindelse med afprøvning af BuddyBoard på Havly (Sæby Ældrecenter) 

i perioden november 2014 – marts 2015.  

Hovedpunkterne i resuméet er en beskrivelse teknologiens værdi for 

beboere, pårørende og personale samt deres vurdering af teknologiens 

brugervenlighed. 

BUDDYBOARD – TEKNOLOGI 

BuddyBoard er en prototype, hvor de mest basale funktioner er udviklet, 

så en meningsfuld afprøvning af teknologien er mulig. Hensigten er, at 

undersøge om teknologien har et marked i sundhedssektoren og dernæst 

færdigudvikle produktet på baggrund af brugernes erfaringer med og 

ønsker til teknologien.  
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BuddyBoard er et kommunikationssystem til ældre, pårørende og sund-

hedsprofessionelle, som viser billeder på en overskuelig og intuitiv måde. 

Teknologien består af en tablet, hvor den ældre kan se egne billeder. 

Billeder uploades til systemet via en APP på en smartphone eller en 

hjemmeside www.buddyboard.dk/care. BuddyBoard fungerer via inter-

nettet, og billederne er gemt på en sikret server. Systemet kræver en 

licens, som udstedes af Bunker 43. Det er muligt at læse mere om 

teknologien på www.mocare.dk, som Bunker43 har copyright på. 

BRUGERE AF BUDDYBOARD 

BuddyBoard er afprøvet hos to beboere og deres nærmeste pårørende, idet 

det er vigtigt for Bunker43 at følge afprøvningen tæt og løbende reagere 

på den feedback, som brugerne har på teknologien. Inklusionskriterierne 

er beboere med kognitive funktionsnedsættelser og som har pårørende, 

der i afprøvningsperioden vil forpligtige sig til at uploade billeder til 

beboeren. 

Der er inkluderet to mandlige beboere fra Havly (Sæby Ældrecenter) og 

deres pårørende. De har efter mundtlig information om projektet givet 

skriftligt samtykke til deltagelse, som de til enhver tid kan trække tilbage 

uden konsekvenser.  

Den ene mand er først i 90’erne og er hukommelsessvækket pga. demens 

og bliver her omtalt som Jens. Datteren og personalet vurderer, at hans 

demens er fremskredet, idet Jens bl.a. har svært ved at huske, hvad der 

lige er sket. Han kan genkende sine nærmeste, deres navne og indbyrdes 

relationer. Jens beskrives som en glad og positiv mand, der altid har søgt 

det sociale fællesskab. Det gør han forsat, men pga. af hans demens har 

han svært ved at være aktiv i dialogen, hvilket ifølge datteren påvirker 

ham. Datteren har givet samtykke til deltagelse i projektet, da hun 

oplever, at hans hukommelse kan fremkaldes via visuelle indtryk. Fx når 

de kører forbi hans tidligere arbejdsplads, så fortæller Jens andre og mere 

nuancerede historier om sit arbejdsliv, end når de taler herom i andre 

sammenhænge.  

Den anden mand er omkring 70 år og bliver her kaldt Peter. Han har 

kognitive udfordringer, der påvirker ham i relation til at varetage egne 

behov, fysisk, psykisk og socialt. Peter har sin autonomi, men inklusion i 

dette projekt er bestemt i samråd med Peter, personalet og den nærmeste 

pårørende, som er en svigerinde. Peter vil gerne det sociale fællesskab, 

men det kommer nogle gange til at køre i ring for ham. Det forventes, at 
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billeder formidlet via BuddyBoard kan berige Peters hverdag og social 

interaktion med andre. Ydermere har Peter tidligere haft en computer og 

brugt meget tid med denne. Personale og svigerinde vurderer, at projektet 

er en kærkommen lejlighed til at undersøge, om Peter ønsker at genoptage 

denne interesse, idet hans tilstand er bedret, siden han er flyttet ind på 

Havly. 

DATAINDSAMLING 

Datamaterialet er indsamlet i to faser. Der er afholdt innovative 

workshops med personale og Bunker43 med henblik på at afdække 

beboernes behov i relation til BuddyBoard (Erhvervs & Byggestyrelsen, 

2010b). Disse erfaringer er anvendt i udviklingen af den første prototype. I 

afprøvningsperioden er der indsamlet data ved hjælp af interviews med 

personale, pårørende og beboere. Dette skaber en dybere indsigt i 

brugernes oplevelser, behov samt udfordringer i relation til teknologien 

BuddyBoard.  

Interview 

Personale og pårørende er interviewet midtvejs i afprøvningen med 

henblik på at tilpasse teknologi og proces hvis nødvendigt. Sidst i perioden 

er personale, pårørende og beboere interviewet.  

Personalet er interviewet ved hjælp af semistrukturerede fokusgruppe 

interviews. Det, den ene fortæller, kan anspore den anden til at fortælle og 

omvendt. På den måde bliver empirien mere nuanceret og beriget, end 

hvis personalet interviewes hver for sig (Halkier, 2008). 

Pårørende og beboer er interviewet en og en, da indholdet i disse 

interviews er personligt. De er designet med udgangspunkt i det 

semistrukturerede kvalitative interview (Kvale & Brinkmann, 2009). Idet 

Jens er dement, er interviewet udført i samråd med og under 

tilstedeværelse af hans datter. Jens har svært ved at tale om ting, han 

ikke er i forbindelse med, derfor er interviewet udført, mens Jens og hans 

datter ser billeder via BuddyBoard.  

BRUGERPERSPEKTIV - BUDDYBOARD 

De to beboere og deres pårørende er alle forskellige og har derfor også 

anvendt BuddyBoard forskelligt. Der kan derfor ikke drages entydige er-

faringer fra afprøvningen, hvorfor brugernes erfaringer med BuddyBoard 

beskrives hver for sig og personalets overordnede vurdering af teknologien 

til sidst. 
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Jens har stor glæde af BuddyBoard, da det fastholder og åbner hans 

hukommelse, og derved hjælper billederne ham til at bevare identitet. 

BuddyBoard har også bevirket, at Jens får en ligeværdig rolle i sociale 

sammenhænge, idet han i kraft af billederne kan bidrage aktivt til en 

samtale. 

Jens har via BuddyBoard fået dokumenteret dele af sin livshistorie i 

billeder. Datteren har bl.a. uploaded billeder fra hans arbejdsliv, konens 

gravsted, hans 90 års fødselsdag og de nære familiemedlemmer, som børn, 

børnebørn og oldebørn. Ydermere har hun uploaded billeder af de ting, der 

har værdi for Jens heriblandt en kaffekande, der bringer minder fra hans 

barndomshjem. Personalet har uploaded billeder af hans hverdag på 

Havly. Det er billeder af de personer og aktiviteter, der her er 

betydningsfulde for Jens. 

Datteren oplever, at billederne hjælper ham til at holde fast i det liv, han 

har levet, forsat lever, og som for ham er betydningsfuldt, idet billederne 

bliver ’nøglen’ til hans hukommelse.  

 

Datteren oplever samværet med sin far som en balancegang mellem at 

skabe det gode samvær og ikke give Jens oplevelsen af nederlag, fordi han 

ikke kan huske det, der tales om. Billederne bliver ifølge datteren midlet 

til det gode samvær, idet faderen får en ligeværdig rolle, hvor han bi-

drager til samtalen. Hun oplever, at Jens har fået mere selvværd og 

selvtillid. 

’Han er kommet til at sprudle meget mere. Der kommer mere liv i 

hans øjne og hans ansigt. Selvom han er en glad person, så er der 

kommet mere liv i ham’. 

BuddyBoard er en teknologi, der forener hele beboerens liv, idet personale 

såvel som pårørende uploader billeder til Jens. Herved får datteren 

indblik i faderens hverdag på hjemmet og omvendt. Det har bevirket, at 

’Han kan ikke få dem (historierne) frem, men når han ser 

billederne, så kommer de…. De historier han ikke kan 

hive frem ved bare at tale om dem… Dem kan han få 

frem, når der er et billede.’ 
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datteren kan være i dialog med Jens om hans nære hverdag, hvilket han 

ellers ikke kunne huske. ’Billederne vækker hans (Jens) hukommelse.’  

Ifølge datteren er BuddyBoard en gave i forhold til faderens relation og 

interaktion med personalet, fordi han nu kan fortælle mere om sig selv, og 

det der ligger ham nært. Her henviser hun til billederne men også den 

tilhørende tekst, som kan være en støtte for personale og Jens, når hu-

kommelsen skal hjælpes på vej.  

’Så kan han fortælle om sit liv, det kan han ikke nu (uden 

BuddyBoard) - ikke ret meget i hvert fald’. 

Personalet oplever også, at BuddyBoard er værdifuld for Jens men også 

dem selv. BuddyBoard bliver et redskab til at realisere målsætningen om 

en beboercentreret pleje og omsorg. De oplever, at dialogen med Jens er en 

anden, når den er understøttet af billeder. Jens bliver mere aktiv og kan 

fortælle om sit liv på mere nuanceret vis. De får derved et bedre kendskab 

til Jens og hans levede liv. Personalet sammenligner BuddyBoard med 

deres nuværende arbejdsredskab, hvor pårørende ved indflytning på 

Havly beskriver beboerens livshistorie. Denne livshistorie er et af ud-

gangspunkterne for en individuel og personcentreret pleje og omsorg på 

Havly.  

 

 

 

 

 

 

 

Beboernes livshistorie er gemt i mapper på kontoret, men de opleves ikke 

altid tilgængelige i en travl hverdag. Ydermere er beboernes livshistorie 

beskrevet forskelligt. Nogle pårørende beskriver beboerens liv i fakta, som 

hvem de er i relation til, hvor de har boet og arbejdet med mere. ’Det siger 

ingen ting om personen… du får andre ting frem, når der er dialog om 

billederne - i hvert fald inde hos Jens’.  

Poul har ikke haft den samme glæde af BuddyBoard som Jens, men det er 

også en anden type billeder, der er uploaded til Poul af den pårørende. 

’Vi får et bedre indblik i Jens’ historie. Han har jo 

en livshistorie, som vi kender, men der er mange 

små detaljer, som vi ikke kender, og det har 

datteren åbnet op for via billederne. Det er 

positivt’. 
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Poul er optaget af fortiden særligt gamle danske film, som han bruger en 

del tid på. De billeder, familien har uploaded, dokumenterer hans nutid, 

og de oplevelser han her har haft med familien. Personale og pårørende 

oplever ikke, at disse billeder fanger Pouls interesse, og ej heller noget der 

understøtter hans sociale samvær med andre. 

 

 

 

 

 

 

Den pårørende har samme oplevelse af Pouls brug af BuddyBoard og 

mener ikke, at teknologien bringer ham nogen værdi. Dog har den 

pårørende ikke været så aktiv, som hun troede. Hun beskriver sig selv 

som ikke-teknisk kyndig og har dermed givet lidt op, idet hun har haft 

nogle tekniske udfordringer med BuddyBoard. Teknologien er ikke bedre 

end de billeder, som personale og pårørende uploader, hvilket understøtter 

vigtigheden af, at teknologien er driftssikker og intuitiv at anvende, så det 

ikke forudsætter flair for teknologi.  

Poul er meget optaget af fortiden, og derfor har personalet forsøgt sig med 

billeder fra den tid. Fx billeder fra steder i Skagen hvor han er kommet 

som barn. I denne sammenhæng oplever personalet, at BuddyBoard bi-

drager positivt til Pouls sociale samvær med andre. Det viser, at bruger-

nes vurdering af BuddyBoard igen afhænger af billederne, men hvilken 

type billeder, der er meningsfulde at formidle via teknologien, er en 

individuel sag.    

Overordnet set oplever personalet, at BuddyBoard er en teknologi, der kan 

fremme beboernes livskvalitet og sociale færdigheder. Ydermere beskriver 

personalet teknologien, som et smart arbejdsredskab der på en let måde 

understøtter dem i at yde en individuel og beboercentreret pleje og 

omsorg, hvilket fremmer deres arbejdsglæde.   

’Når vi sidder der (i lejligheden), er BuddyBoard 

noget, vi kan lukke op for og bruge, men det er ikke 

det, Poul vil tale om. Han vil hellere tale om det, der 

er i fjernsynet, og alle de videobånd han har’. 
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BRUGERVENLIGHED - BUDDYBOARD  

BuddyBoard har to brugerflader. Den beboerne anvender for at se billeder, 

og den pårørende og personale anvender til at uploade billeder til Buddy-

Board. Hensigten er at udvikle en teknologi, hvor begge brugerflader 

opleves brugervenlig af alle. Først beskrives teknologiens brugervenlighed 

i relation til fremvisning af billeder på tablet og dernæst i relation til at 

uploade billeder via APP og hjemmeside.  

Der er i denne test anvendt en 13 tommer tablet til fremvisning af 

billeder. Alle vurderer denne størrelse egnet, den viser billeder i stort 

format, som er lettere at se for ældre beboere, men også når flere skal se 

billeder samtidigt. Ydermere fremhæves en tablet som håndterbar og 

fleksibel for den ældre. De kan sidde med den eller have den stående i et 

stativ, der hvor de opholder sig, og uden at skærmen dominerer i hjemmet.  

Teknologien er designet sådan, at BuddyBoard er tændt fra kl. 10.00 til kl. 

22.00. I den periode er der et aktivt skærmbillede med en ’knap’, hvor der 

står ’TRYK HER’. Det gør teknologien let at anvende for de to beboere 

inkluderet i afprøvningen. De bliver ansporet til at trykke på ’knappen’, 

både når de er sammen med andre, men også når de er alene.  

’ … fordi det er virkelig deres liv’. Normalt har beboerne svært ved 

at fortælle om det/dem, der er vigtige i deres liv, …. men når der 

er et billede, så ansporer det dem til at snakke og fortælle.’ 

’Jeg synes, det (BuddyBoard) giver dem noget, fordi det er deres 

familie, vi taler om…. Det bliver jo mange gange vores familie, 

vores børn og børnebørn, der bliver snakket om. Fordi beboerne 

ikke selv kan komme med det’. 
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Det er en vigtig funktion særligt for Jens, som er dement. Ifølge datteren 

kan han blive forvirret over tilstedeværelsen af denne tablet i hans 

lejlighed, da han har glemt, hvad det er, og hvorfor den er der. Men idet 

han møder skærmbilledet ’TRYK HER’, tør han trykke på skærmen og 

bliver rolig, når han ser egne billeder.  Når Jens har mødt en sort skærm, 

bliver han forvirret. I de situationer er teknologien en unødig belastning 

for Jens, som han bruger meget energi på. Det er en udfordring, som 

datteren gerne vil, at hendes far er foruden. Jens bruger i livet generelt 

meget energi på at få personer, aktiviteter og ting til at give 

mening ’verden er svær nok at få til at hænge sammen’. Det er derfor 

vigtigt, at pårørende og personale kan indstille i hvilket tidsrum, at 

BuddyBoard er aktiv. Ergo skal teknologien kunne tilpasses beboernes 

døgnrytme og ikke omvendt. Ydermere er det vigtigt med en guide til de 

mest gængse udfordringer med teknologien, så personale og pårørende 

kan løse disse på egen hånd. Fx ansporer teknologien ikke til at slukke 

tablet’en, idet BuddyBoard har det indbygget jævnfør omtalte funktion. 

Men fra tid til anden skal en tablet slukkes for at fungere optimalt. Derfor 

vil BuddyBoard påvirke personalets arbejdsgange, da det med stor 

sandsynlighed vil blive deres opgave, da det ikke kan forventes af 

beboerne.   

Billeder på tablet’en vises i et kontinuerligt slideshow, hvor hvert billede 

vises i omkring 8 sekunder. Der er på hver side af billedet en pil, så man 

også manuelt kan bladre frem eller tilbage mellem billederne. Ønsker man 

billedet fremvist længere end de 8 sekunder, kan man trykke på billedet, 

og det står stille, indtil man igen trykker på en pil.  
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Der er behov for, at pårørende og personale kan indstille hastigheden i 

slidshowet. Fx har Jens grundet demens en latenstid i hans respons. Der 

går tid, fra han ser et billede, til han genkalder sig minderne herom, og så 

er BuddyBoard ofte videre til næste billede. Hvad der er den rigtige 

hastighed, er en individuel sag, hvorfor pårørende og personale skal kunne 

justere hastigheden.  

Testperioden har været kort, så det er begrænset, hvor mange billeder der 

er tilgængelige for beboerne, men der efterspørges ’album’, så billeder kan 

sorteres, fx i arbejdsliv, familien, interesser, Havly osv. På den måde kan 

beboere, pårørende og personale bedre finde de billeder, som de ønsker at 

se eller tale om. Der er fx stor variation i de billeder, der er uploaded til 

Jens. Idet billederne vises i en vilkårlig rækkefølge, kan det forvirre Jens, 

at der vises et billede fra hans arbejdsliv efter et billede af hans kones 

gravsted. Jens kan kognitivt ikke følge med til disse hurtige skift, hvilket 

er et generelt træk ved demens og dermed endnu en grund til, at billeder 

skal kunne sorteres i album.  

Teknologien kan rumme mange billeder, men designet så den kun gemmer 

de billeder, der er lagt ind over de sidste 14 gange(datoer). Den 15. gang 

(dato) der uploades billeder, vil de der er uploaded første gang forsvinde og 

så fremdeles. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt særligt inde hos 

Jens, som har fået sit liv dokumenteret i billeder. Det er muligt for 

personale og pårørende at redigere i teksten til billeder og slette billeder 

via hjemmesiden. Derfor mener de ikke, at der er behov for at billeder 

slettes automatisk.     
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Personale og pårørende kan uploade billeder til BuddyBoard via en APP 

på smartphone eller via en hjemmeside. Både pårørende og personale 

fremhæver APPen som den foretrukne måde at uploade billeder, da den er 

lige ved hånden og let at anvende. De tager et billede via APPen og tilføjer 

en kort tekst og trykker ’Send billede’. Kort tid herefter er billedet 

tilgængelig for beboeren.  

 

 

              

 

 

De skal anvende hjemmesiden, hvis de ønsker at uploade billeder, som 

ikke er taget via APPen. Det beskrives som nemt, men omstændeligt og 

tidskrævende. Pårørende såvel som personale påpeger, at de har billeder, 

som endnu ikke er uploaded, da det skal gøres via hjemmesiden. Personale 

og pårørende ser et potentiale i teknologien, men særligt i kraft af APPen, 

da de herved kan uploade billeder hurtigt og nemt.  
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Personalet har tradition for at tage billeder af beboerne ved særlige 

lejligheder, men ofte bliver de ikke delt med beboerne, da det er svært at 

nå i en travl hverdag. Hvor de med BuddyBoard APPen oplever det som 

en realistisk og ønskelig arbejdsopgave.  

Personalet oplever det som en udfordring at uploade billeder til forskellige 

beboere. Hver beboer har en kode, som personalet skal huske. Hvorfor de 

skal logge ud og ind af systemet, hver gang de skal skifte beboer. Det 

er ’svært’ at huske koden til den enkelte og endnu sværere, hvis alle 

beboere på Havly har BuddyBoard. Personalet ønsker derfor, at de inde i 

APPen kan vælge mellem forskellige beboere, så login’et er hæftet til 

personalet og ikke til beboerne.  

UDVIKLINGSPOTENTIALE - BUDDYBOARD 

I det ovenstående er brugernes vurdering af og ønsker til BuddyBoard 

beskrevet. I de indledende innovative workshops blev andre mulige 

funktioner i BuddyBoard drøftet, som fx Skype, fremvisning af mindre 

videoklip, musik med mere. Formålet har derfor også været, at undersøge 

brugernes ønsker til andre funktioner i BuddyBoard. Beboerne har ikke 

selv kunnet vurdere dette, men særligt Jens’ datter er bekymret herfor, da 

hun tror, det vil forvirre hendes far. Det er hendes vurdering, at 

BuddyBoard er en succes hos Jens, fordi det er simpelt og brugervenligt. 
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Hun frygter, at det vil blive spoleret, hvis han skal anvende tablet til 

andre ting, fx guidning til daglige gøremål. Men idet det ikke er afprøvet, 

er det svært at vurdere, om BuddyBoard kan rumme flere funktioner end 

billeddeling.  
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BILAG 1 

Beskrivelse af living lab og teknologi 

Formål: 

At udvikle og afprøve en ny teknologi (BuddyBoard) og undersøge om 

teknologien har et marked i sundhedssektoren. Den teknologiske løsning 

er udviklet af Bunker43. BuddyBoard er et kommunikationssystem 

målrettet ældre, deres pårørende og sundhedsprofessionelle til visning af 

billeder på en overskuelig og intuitiv måde.   

Lab. X varetager i samarbejde med Sæby ældrecenter (living lab) og 

Bunker43 afprøvning af teknologien ’BuddyBoard’ med udgangspunkt i 

nedenstående formål. Disse er formuleret i samarbejdet med pleje-

hjemmets personale, leder og Bunker43. 

� Hvordan påvirker teknologien beboernes hverdagsliv 

� Hvordan påvirker teknologien medarbejdernes arbejdsrutiner og     

-miljø 

� Teknologiens brugervenlighed i et beboer-, pårørende- og 

medarbejderperspektiv 

� Hvordan påvirker teknologien relationen imellem beboer og 

pårørende, beboer og medarbejdere samt pårørende og 

medarbejdere 

� Om brugerne har ønsker til andre funktioner i teknologien, som fx 

skype, fremvisning af mindre videoklip, musik med mere 

Præsentation af Living lab. ’Havly’, en afdeling på Sæby 

Ældrecenter 

Sæby Ældrecenter er opført i 1970 og hører under Frederikshavn 

kommune. Plejehjemmet har i alt 89 lejemål, som er fordelt på 4 

afdelinger, hvor afdeling ’Havly’ er living lab i dette OPI-samarbejde.  

 

På ’Havly’ er der i denne projektperiode 24 beboere. Beboerne er 

kendetegnet ved at have fysiske og eller mentale funktionsnedsættelser i 

en grad, at de ikke længere kan klare sig i eget hjem. 

 

På ’Havly’ er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og 

sundhedsassistenter samt en sygeplejerske, der deles med en anden 

afdeling på plejehjemmet.     
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Præsentation af teknologien - BuddyBoard  

Bunker43 har udviklet et kommunikationssystem – BuddyBoard, som på 

en overskuelig og intuitiv måde formidler billeder til ældre med kognitive 

og eller fysiske funktionsnedsættelser.  

 

BuddyBoard fungerer via internettet, hvor pårørende og personale 

uploader billeder til systemet via en APP på en smartphone eller en 

hjemmeside. Billederne ligger på en sikret server hos udbyderen af 

teknologien, som er Bunker43. Den ældre beboer ser billederne via en 

tablet. Det er muligt at tilføje en kort forklarende tekst til billederne. 

Teknologien er designet, så brugerfladerne på tablet, APP og hjemmeside 

er brugervenlige og ikke forudsætter teknisk snilde eller indsigt. 

Bunker43 har copyright på teknologien og viden om produktet. Læse mere 

om teknologien på www.mocare.dk 

 

Metode og design for dette OPI-samarbejde 

Lab. X vil anvende forskellige metoder til udvikling og afprøvning af 

BuddyBoard. Følgende metoder er anvendt. 

 

� Innovative workshops med Bunker43 og personale fra ’Havly’ og 

plejehjemslederen. Fokus er at afdække brugernes behov i relation 

til BuddyBoard.  

� Interviews af personale, pårørende og beboerne, undervejs og 

afslutningsvis i afprøvningen af BuddyBoard. 

 

 

Projektplan 

 

Oktober 2014 

� Innovativ workshop 

 

December 2014 

� Workshop for personale og pårørende – Kick-off på afprøvning af 

BuddyBoard 

 

Januar 2015 

� Primo - indsamling af empiri via interviews 

� Ultiomo - indsamling af empiri via interviews  

 

Marts 2015 

� Medio – Projektet afsluttes og resultaterne overbringes i form af et 

skriftligt resume til Bunker43, personale og leder på Sæby Ældre-

center.  
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Kontaktpersoner: 

Bunker43                                                                                                     

Medejer: Kristian Maul                                                                                       

E-mail: kristian@bunker43.dk 

Frederikshavn Kommune                                                                              

Leder, Sæby Ældrecenter: Henriette Thomsen                                                  

E-mail: hcth@frederikshavn.dk  

Lab.X:                                                                                                           

Projektleder: Helle Enggaard, Lektor Sygeplejerskeuddannelsen, UCN         

E-mail: hep@ucn.dk 


