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1. INDLEDNING 
Udvikling af moderne og dynamisk offentlig service, som imødekommer 
borgernes krav og ønske om større livskvalitet, kræver nytænkning, vilje til 
forandring og omstrukturering. Målet er større fokus på sammenhængende 
patientforløb med høj faglig kvalitet, som udspringer fra regeringens 
strategier om bl.a. et multidisciplinært samarbejde på tværs af sektorerne 
samt digitalisering på velfærdsområdet. 

De mange potentialer i velfærdsteknologien er et aktuelt emne på den 
politiske dagsorden og indeholder en prioritering af nye, intelligente 
investeringer i innovation, herunder velfærdsteknologi. Der stilles skarpt på 
muligheden for at optimere den danske sundhedsøkonomi, hvis 
velfærdsteknologiske løsninger anvendes i langt højere grad end i dag. 
Desuden omtales muligheden for at forbedre medarbejderes arbejdsmiljø.  

Det samfundsmæssige fokus i forhold til velfærdsteknologiske løsninger er at 
imødekomme kravene om effektivitet, højere kvalitet samt stramme, 
økonomiske budgetter – det skal kunne betale sig at udvikle, indkøbe og 
implementere teknologierne, så der opnås en økonomisk gevinst 
sammenlignet med nuværende praksis. Samtidig er der et ønske om at øge 
borgerens indsigt i egen sygdom og øge livskvaliteten. 

Mobility Monitor kan være én af de løsninger, som kan imødekomme 
fremtidens udfordringer inden for sundhedssektoren. Det er derfor relevant 
at undersøge, hvilke elementer, der er afgørende for en succesfuld 
implementering af Mobility Monitor i kommunalt regi, herunder fokus på 
effektivisering, kvalificering af sygeplejen samt borgerens livskvalitet. 

Mobility Monitor har bl.a. følgende anvendelsesområder: 

• Faglig kvalitet med databaseret beslutningsgrundlag 

• Kortlægning af søvnrytme 

• Forebyggelse af immobilitet og derved mindre risiko for tryksår 

• Omlejring af beboere efter behov 

• Dokumentation 

• Databaseret kvalitetssikring  
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2. BAGGRUND 
Undersøgelser viser adskillige årsager til, at plejehjemsbeboere har dårlig 
søvnkvalitet; aldersbetinget forlænget indsovning, lang natlig vågentid, flere 
opvågninger om natten, tidlig morgenopvågning og mindre søvn i faser med 
dyb søvn (Esser, 1999). Vågenhed om natten kan forårsage træthed om 
dagen, og tendens til at sove om dagen, men søvn om dagen kan omvendt 
også forårsage natlig vågenhed (Esser, 1999). Ældre angiver selv fysisk 
aktivitet og meningsfuld aktivitet som ressource for et godt helbred (Wolfram, 
2011), og fravær af træthed og søvn om dagen formodes derfor at være en 
væsentlig del af, hvad ældre opfatter som et godt helbred.  

Det anbefales at planlægge sygeplejeinterventioner til forbedring af 
plejehjemsbeboeres søvn og dermed livskvalitet bl.a. ved at kontrollere 
faktorer, som forstyrrer beboernes søvn, såsom natlige vandladninger, 
smerter, dyspnøe og medicinindtagelse (Esser, 1999). En undersøgelse viser, 
at non-farmakologiske interventioner i retning af miljø- og livstilsændringer 
kan reducere søvn om dagen og øget deltagelse i sociale aktiviteter for 
plejehjemsbeboere (Cathy, 2005). 

Den generelle tendens for ældre er desuden, at sove mindre og let (Rashelle, 
2015), og det synes derfor essentielt at plejepersonalet på plejehjem drager 
omsorg for beboernes søvn, herunder især at beboerne ikke oplever at blive 
vækket af plejepersonalet. Både for at bevare den bedst mulige søvnkvalitet 
og dernæst for at bevare den bedst mulige livskvalitet. Således var ønsket, at 
undersøge plejehjemsbeboeres søvnkvalitet, når de blev monitoreret i sengen 
af en Mobility Monitor, som kan give umiddelbare informationer om 
beboernes bevægelser i sengen til brug for plejepersonalet. 

3. UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
Første hypotese: Der er forskel på hyppigheden, hvormed behovsvurdering for 
omlejring sker for nuværende praksis, sammenlignet med hyppigheden, 
hvormed Mobility Monitor finder det nødvendigt, med henblik på forebyggelse 
af tryksår. 

Anden hypotese: En sammenligning af nuværende søvnadfærdsvurdering og 
søvnadfærdsregistrering med Mobility Monitor viser en forskel, hvor 
sidstnævnte kan foranledige en bedring af beboerens søvn, med dertil øget 
aktivitetsniveau som følge. 

Undersøgelsesspørgsmålene lød: 

Hvordan oplever beboerne søvnen før og under brug af Mobility Monitor? 
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Hvordan oplever beboeren aktivitetsniveau i hverdagen før og under brug af 
Mobility Monitor? 

Hvordan oplever medarbejderne på Fremtidens Plejehjem at anvende 
Mobility Monitor i klinisk praksis? 

 

3.1 Undersøgelsesparametre 
 

I afprøvning af Mobility Monitor indsamles data på følgende primære 
undersøgelsesparametre: 

• Hyppighed for omlejring - nuværende praksis sammenlignet med 
anvendelse af Mobility Monitor 

• Kortlægning af søvn   

• Aktivitetsniveau - før- og eftermåling 

• Oplevelse af søvnkvalitet og aktivitetsniveau (beboerne) 

• Oplevelse af at anvende Mobility Monitor (medarbejderne) 

 

I afprøvning af Mobility Monitor indsamles også data på følgende biografiske 
undersøgelsesparametre: 

• Alder 

• Køn 

• Årsag til plejehjem 

 

 

3.2 Procedure 
 

• Vurdering af risiko for tryksår og inkludere beboere med høj risiko i 
undersøgelsen (screening med Braden score) 

• Registrering af vurderet behov for omlejring, herunder risikovurdering 
for tryksår (nuværende praksis) 
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• Registrering af hyppighed for omlejring, herunder risikovurdering af 
tryksår (med Mobility Monitor) 

• Før- og eftermåling af aktivitetsniveau (EQ-5D) 

• Semi-strukturerede interviews af beboere før og efter brug af Mobility 
Monitor. Interviews optages på diktafon, hvorefter de transskriberes. 

 

4. BESKRIVELSE AF TEKNOLOGIEN 
Mobility Monitor er en sensor-baseret måleenhed, som placeres under 

madrassen og på tværs i sengen i hoftehøjde. Mobility Monitor er i stand til at 

registre beboerens vendinger i sengen, og kan indstilles individuelt til at 

alarmere, hvis beboeren ikke vender sig tilstrækkeligt. Mobility Monitor kan 

kobles til computer og kalde-systemer. 

  

5. UNDERSØGELSESMETODE 
Som metode anvendes Mixed Methods Research. Ved metoden supplerer 

kvalitative og kvantitative data hinanden i undersøgelsen af 

problemstillingerne, hvilket styrker undersøgelsen og giver mulighed for 

at opnå både generaliserede og nuancerede resultater .  

 

Convergent Design, Mixed Methods er en samtidig, uafhængig indsamling 

af kvalitative og kvantitative data til problemstillinger, der vægtes lige 

højt. Der indsamles forskellige men komplementære data om det samme 

emne. Datasættene holdes adskilt i analysen, og fusioneres med 

efterfølgende diskussion.  
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I afprøvningen anvendes både kvantitativ og kvalitativ 
dataindsamlingsteknik (tabel 1): 
 

Dataindsamlingsteknik 

Kvantitativ 
 
 

Aktivitetsniveau (baseline- og eftermåling) 
Registreringsskemaer (Mobility Monitor - medarbejderne 
registrerer efter aftale - Medemas skema) 

Kvalitativ 
 
 

Deltagende observation under måling af aktivitetsniveau 
(observationsguide) 
Semi-strukturererede interviews af beboere og personale  
Logbog (medarbejderne udfylder under afprøvning) 
Fokusgruppeinterview (validering af resultater og fund) 

 Biografiske data (alder, køn, årsag til plejehjem) 
Tabel 1: Projektets kvantitative og kvalitative dataindsamlingsteknik 

 

6 RESULTATER 
 

6.1 Præsentation af målgruppe 
	  

I tabel X præsenteres beboerne, der deltog i projektet. 

Variable Deltagere i projektet 
(n=5) 

Køn 
• Kvinder 
• Mænd 

 

 
0 (0 %) 
5 (100 %) 
 

Alder 
 

80 (± 14,05) 

Tabel 2: Præsentation af beboere på Fremtidens Plejehjem, der deltog i 
projektet 

Inkluderede beboere blev risikovurderet i forhold til tryksår. Risikovurdering 
udarbejdedes tværfagligt mellem ergoterapeut og sygeplejerske på 
Fremtidens Plejehjem og indeholder følgende inddelinger: 

• 15-18 point: Lav risiko for at udvikle tryksår 
• 13-14 point: Middel risiko for at udvikle tryksår 
• 12 point eller færre: Høj risiko for at udvikle tryksår 
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Inkluderede beboere, der blev udvalgt, blev vurderet til at have lav risiko for 
at udvikle tryksår (Braden-score: 15 -18 point). Ønsket var at inkludere 
beboere med middel risiko for udvikling af tryksår, men dette var ikke 
muligt, da de lå på dynamiske madrasser. Mobility Monitor fungerer ikke på 
dynamiske madrasser - men på statiske madrasser. Ét af formålene med 
afprøvning af Mobility Monitor var ifølge Medema at undersøge, om 
sensorteknologien kan erstatte evt. dynamiske madrasser i fremtiden 
relateret til forebyggelse af tryksår. 

Tabel 3 illustrerer inkluderede beboeres risikovurdering med angivet score. 

ID-nummer Risikovurdering af tryksår (Braden-
score) 

 

02  17 Lav risiko 
04  18 Lav risiko 
05  18 Lav risiko 
06  16 Lav risiko 
07  15 Lav risiko 

Tabel 3: Oversigt over risikovurdering af tryksår med angivelse af en Braden-
score hos inkluderede beboere 

 

6.1 Analyse af før-interviews med beboerne 
 

6.1.1 Indflydelsen af plejepersonalets rutiner på beboernes søvnkvalitet 
 

Plejepersonalets rutiner i form af tilsyn eller hjælp til stillingsskift opleves 
forstyrrende for søvnen af flere beboere. Beboerne oplever, at de hurtigt 
falder i søvn igen, og at søvnen bliver afbrudt. 

 

”Jeg kan lige nå at falde i søvn igen til det næste hold kommer. Jeg falder 
hurtigt i søvn igen.” 

”Jeg vågner nogen gange, når der kigges til mig om natten. Når jeg har fået 
hjælp til at skifte stilling i løbet af natten er det ikke svært at falde i søvn 
igen. Jeg skal have hjælp til at ændre stilling, fordi sengen er for blød til, at 
jeg kan flytte mig. Sådan som det er nu, bliver jeg vendt én gang om natten. 
Og så bliver jeg vendt tilbage igen. Det er to gange.” 
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6.1.2 Sygdommes betydning for beboernes søvnkvalitet 
 

Søvnens kvalitet påvirkes, hvis beboerne har sygdomme eks. 
luftvejsinfektioner eller kroniske sygdomme. Så kan nattesøvnen blive meget 
afbrudt, og beboerne kan have svært ved at falde i søvn. 

 

”Det sker, at jeg selv vågner i løbet af natten. Jeg kan ikke sige, hvor mange 
gange det kan være. Jeg falder hurtigt i søvn igen. Det sker også, at jeg ligger 
i lang tid og døjer med at falde i søvn. Her i nat har jeg været vågen mange 
gange, 6-7-8 gange, fordi jeg hoster. Jeg har en lungeinfektion.” 

 

”Jeg har haft min sygdom i en del år, og jeg har fået problemer med at sove. 
Uanset næsten hvad jeg gør og hvor lang tid, jeg holder mig oppe, så har jeg 
svært ved at falde i søvn. Derfor får jeg medicin for at falde i søvn. Når jeg 
har fået medicinen, falder jeg normalt i søvn inden for meget kort tid. 
Søvnperioden kan variere lidt fra cirka 2-3 timer til 6-7 timer, hvis jeg er 
meget heldig. Jeg skal være heldig for at sove i lang tid. Der er nætter, hvor 
jeg vågner efter for eksempel 2-3 timer, så har jeg meget svært ved og falde i 
søvn igen.” 

 

6.1.3 Betydningen af oplevelser, bekymringer og drømme for beboernes 
søvnkvalitet 
 

Kvaliteten af søvnen påvirkes, hvis beboerne oplever, at de drømmer om 
natten eller har bekymringer med familien. 

 

”Jeg oplever, at jeg normalt sover godt, men de sidste par nætter har jeg haft 
en mærkelig oplevelse. Jeg har ligget i et andet plejehjem. Så pludselig 
vendte sengen sig om. Jeg tror, det er noget, jeg har drømt.” 

 

”Jeg falder normalt hurtigt i søvn igen efter toiletbesøg. Men hvis jeg har 
problemer og bekymringer med min familie, har jeg problemer med at sove. 
Men det er meget sjældent, jeg har det.” 
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6.1.4 Den gode søvns betydning for hverdagens aktivitetsniveau 
 

Når beboerne går i seng, når de er trætte, sover de med det samme også efter 
toiletbesøg om natten, og sover flere timer i stræk. Så oplever de at være 
udhvilede, når de vågner. Så oplever de, at de er bedre til de daglige 
aktiviteter. Hvis beboerne er udhvilede, oplever de, at de har flere kræfter. 

 

”Jeg synes, jeg sover godt nok. Når jeg går i seng, når jeg er træt, så sover jeg 
med det samme. Jeg vågner måske en enkelt gang i løbet af natten, men det 
er ikke hver nat. Så falder jeg hurtig i søvn igen. Når jeg vågner om 
morgenen, føler jeg mig udhvilet. Måske er jeg bedre til de aktiviteter, som 
jeg skal udføre i løbet af dagen, hvis jeg har sovet godt om natten.” 

 

”Hvis jeg har været heldig og sovet seks timer, så er jeg mere frisk om dagen. 
Det er der slet ingen tvivl om. Jeg har mere energi. For eksempel har jeg 
meget mere lyst til at træne med det, jeg skal. Eller lysten har jeg, og jeg har 
så også viljen til at træne. Jeg kan godt mærke hvis jeg er godt udhvilet, så 
har jeg flere kræfter. ” 

 

6.1.5 Den dårlige søvns betydning for hverdagens aktivitetsniveau: 
 

Dårlig søvn har den betydning, at beboerne tager længere middagslur og 
blunder lidt i løbet af formiddagen. Dårlig søvn kan betyde, at nogle beboere 
kan det, som de gerne vil i løbet af dagen, mens andre har problemer med at 
gøre det, som de gerne vil. De holder sig mere hos sig selv på grund af 
træthed.  

 

 ”Hvis jeg ikke har sovet godt, så tager jeg bare lidt længere middagssøvn. 
Det kan godt blive en time. Højst en time. Jeg oplever ikke, at jeg er træt. Jeg 
har kræfter nok til det, jeg skal. ” 

 

”Hvis jeg har sovet dårligt om natten, sover jeg mere om dagen, dagen efter. 
Så sidder jeg og blunder lidt om formiddagen. Jeg får alligevel læst de 
ugeblade, som jeg gerne vil læse.” 
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Jeg oplever ikke, at der er forskel på at klæde mig på og blive vasket om 
morgenen afhængigt af om jeg har sovet godt eller dårligt. Jeg er træt om 
dagen, hvis jeg ikke har sovet godt om natten, men der er ikke noget, som jeg 
ikke kan gøre om dagen, som jeg plejer at gøre.” 

 

”Hvis jeg kun har sovet 3-4 timer, så er ikke oplagt om dagen, jeg er mere 
træt. Meget mere træt og uoplagt. Det følger mig næsten hele dagen, hvis 
ikke jeg har fået søvn nok. Jeg vil altid hen og ligge for at hvile mig et par 
timer over middag eller efter halv tolv. Og der får jeg hvilet mig. Jeg slapper 
af. Jeg har brug for at få et lille hvil. Det sker uhyre sjældent, at jeg falder i 
søvn. Jeg har somme tider vanskeligt ved at falde i søvn, næsten uanset hvor 
træt, jeg er.  

Hvis jeg har sovet dårligt, og der er al den træthed, så holder jeg mig mere 
herinde. Så forhindrer det mig i at gøre de ting som jeg ellers ville. Så holder 
jeg mig mere inde på min egen stue.”  

 

6.1.6 Hvad der fremmer god søvn hos beboerne 
 

God søvn fremmes af udendørs ophold i frisk luft og af besøg hos børnene. 
Desuden af, at sovemedicin administreres efter den enkelte beboers ønsker 
for tidspunkt. 

 

”Jeg vil helst have sovemedicin så sent som muligt, sådan at jeg får den ved 
12-tiden. Det giver mig en mulighed for at sove en hel del timer.” 

”Hvis jeg har fået megen udendørs luft, har jeg større chance for at sove 
længere. Desuden sover jeg lang tid, hvis jeg har haft en dag, hvor jeg for 
eksempel har været hjemme ved mine børn, så er jeg også typisk mere træt, 
når jeg skal i seng.” 

 

6.1.7 Respekt for beboernes autonomi 
 

Respekt for beboerne ret til selvbestemmelse betyder, at beboerne kan vælge 
at gå i seng, når de er trætte og derfor sover med det samme. Det betyder 
desuden, at beboerne selv ringer, når de har brug for at skifte stilling om 
natten. Fravælger beboerne at ringe medfører det ømhed dagen efter. 
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”Jeg går altid sent i seng, klokken to til halv tre, der går jeg i seng. Når jeg 
går i seng, så er det fordi jeg er træt, og så sover jeg med det samme. De 
kommer ind for at kigge og opdager at jeg sover. Så går de igen. Så vågner jeg 
eller jeg lurepasser. Så falder jeg hurtigt i søvn igen.” 

 

”Jeg ringer efter dem, når jeg skal have hjælp til at skifte stilling. De kommer 
ikke fast og vender mig. Jeg ringer efter dem, når jeg har brug for at have en 
anden stilling at ligge i. Jeg kan mærke tryk, at jeg bliver øm. 

Engang imellem lader jeg være med at ringe. Så bliver jeg liggende på 
ryggen. Så vil jeg gerne vendes. Det er sådan lidt uvant. Jeg sover igen, men 
jeg er bare mere øm. Det mærker jeg ved, at jeg næste dag bliver øm bagom, 
når jeg sidder.” 

6.2 Analyse af efter-interviews med beboerne  
 

6.2.1 Oplevelse af Mobility Monitor 
 

Beboerne oplever, at selve installeringen af Mobility Monitor i sengen ikke 
medfører gener eller negative oplevelser i forbindelse hermed.  

 

”Jamen, det har ikke generet mig.” 

 

”Jeg har sovet udemærket. Jeg har overhovedet ikke haft problemer med at 
sove.” 

”… Det har ikke generet mig overhovedet.” 

 

”Der er ikke forskel på, hvordan jeg har sovet før og imens.” 

 

Beboerne oplever, at personalet kommer hyppigere og hjælpe med omlejring 
på baggrund af oplysninger fra Mobility Monitor. Det opleves positivt af 
beboerne trods hyppigere omlejringer, da der er mindre fysisk ømhed grundet 
samme sovestilling, mere ro og bedre nattesøvn. 
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”Jeg har.. døjet med min numse.. er blevet følelsesløs. Og det har vi arbejdet 
lidt med.. og passe på…. Og så kunne de også bruge det apparat.. til at se om 
jeg lå godt. Og det er jo godt nok.” 

 

”Jeg kan ikke selv vende mig.  Så falder jeg i søvn igen. Eller.. ringer efter 
dem. 

Men for det meste, så kommer de og vender mig. Og så ringer jeg efter dem, 
hvis jeg vil blive vendt tilbage igen. De kommer også selvom jeg ikke har 
ringet efter dem. Det har været anderledes nu, det er jo den, der gør, at de 
kommer. Før, der skulle jeg ringe efter dem.… de kommer tiere nu.” 

 

”Der er den ændring, at jeg bliver vendt. Og det er jo godt.” 

 

”Jeg sov også godt før, men nu bliver jeg så vendt også ... det giver.. ja, mere 
ro og.. ikke liggesår. Det giver mere ro. Jeg har ikke den samme.. ømhed.” 

 

”Jeg synes, det er blevet bedre.. søvn og.. kontrol og at vende. At de har fokus 
på det, det er godt. Så giver det en bedre søvn… jeg.. kunne holde til.. og 
holde mig igennem dagen.” 

 

 

6.2.2 Oplevelse af den gode søvn 
Beboerne oplever, at den gode søvn er sammenhængende med at falde hurtigt 
i søvn igen efter f.eks. toiletbesøg,  at beboeren selv kan foretage forflytninger 
i sengen, at få en sovepille og at vågne om morgenen og føle sig udhvilet. 

 

”Jeg falder let i søvn, når jeg får den der sovepille.. og så siger det "Bang!", så 
sover jeg.” 

 

”Jeg vågner i løbet af natten for at få en tissetår engang imellem.  Det er 
meget sjældent. Jeg falder hurtigt i søvn igen. Med det samme.” 
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”Jeg er rigtig udhvilet, når jeg vågner om morgenen. Det er jeg.” 

 

”Hvis jeg er vågen om natten, tager det ikke lang tid at falde i søvn igen. Ti 
minutter.” 

 

”Det kan forekomme enkelte gange, at jeg vågner om natten, men det er 
undtagelsen. Jeg falder hurtigt i søvn igen” 

 

 

6.2.3 Oplevelse af den dårlige/manglende søvn 
 

Beboerne oplever, at det har negativ indflydelse på søvnen at skulle vente på 
hjælp fra personalet. Dertil er det forstyrrende for beboere, at medbeboer 
kalder om natten. Samtidig opleves det, at der ikke nødvendigvis er 
sammenhæng mellem at vågne flere gange om natten og at være træt den 
efterfølgende dag. Beboerne beskriver, at det er nødvendigt at tage en eller 
flere middagslure i løbet af dagen.  

 

”Jeg vågner dér.. i løbet af natten, når jeg bliver våd og skal have hjælp til at 
blive skiftet” 

 

”Det kunne være godt, hvis de kom.. en eller andet kort tid... En dag der lå jeg 
og ventede(?) på dem i cirka en time.. til at blive vendt. Og så... (utydelig 
talestrøm).. så ringede jeg. Så kom de en time efter.” 

 

”.. en dame der hedder Kaya, og hun.. "Kom og hjælp mig!", råber hun om 
natten. "Kom og hjælp mig!" 

 

”De nætter hvor jeg så har været vågen flere gange.., tror jeg ikke, jeg er mere 
træt dagen efter.. jeg sidder i stolen.., og der får jeg mig nogle lurer.” 
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”Jeg kan sagtens sidde og sove lidt. Det er jo nærmest en middagssøvn, jeg så 
får. Det gør jeg et par gange i løbet af dagen” 

 

 

6.2.4 Plejepersonalets rutiner 
Beboerne udtrykker, at plejepersonalet selv kommer på tilsyn i løbet af 
natten. En anden beboer oplever, at der er tilsyn fra plejepersonalet, når 
denne selv kalder eller Mobility Monitor registrerer et behov for omlejring. 
Flere beboere oplever ikke at have problemer med at falde i søvn igen 
efterfølgende. Ikke alle beboere registrerer de natlige tilsyn fra 
plejepersonalet. Dog med undtagelse af hvis plejepersonalet snakker 
sammen.  En beboer udtrykker ubehag ved, at sengehestene er slået op på 
sengen, da han føler sig spærret inde. Samtidig udtrykkes der også fra 
beboeres side, at der er forståelse fra plejepersonalets side i forhold til at 
efterkomme dette ønske (Mobility Monitor ville gøre, at dette ikke var 
nødvendigt med at slå sengehestene op, da Mobility Monitor vil alamere, hvis 
beboeren forlod sengen). En beboer oplever at ligge meget fast i sengen, men 
bliver samtidig ikke vendt af plejepersonalet (Her kan Mobility Monitor også 
være en hjælp). 

En beboer udtrykker at være blevet vækket af plejepersonalet for at få en 
sovepille efter selv at være faldet i søvn (Mobility Monitor vil kunne fortælle 
plejepersonalet, hvornår beboeren er vågen, i så fald denne skal have en 
sovepille, så det ikke var nødvendigt at vække beboeren). 

 

”Og så sover jeg, når de kommer herned. Og så sover jeg med samme igen. 
Det er ikke noget problem. Jeg kalder ikke på dem. De kommer af sig selv.” 

 

”Der bliver ikke kigget til mig i almindelighed i løbet af natten. Jeg oplever 
ikke, at der er nogen, der kommer ind og ser om jeg sover. Der var et par 
enkelte gange, hvor at de har.. havde én der.. lukkede låger fra sengen.. så jeg 
ikke falder ud. Men det er jeg ikke interesseret i. For så føler jeg mig.. jo 
lukket inde.” 

 

”Der var en nat her for ikke så længe siden.., hvor jeg kaldte på.. hende dér.. 
hvad hedder det.. nattehjælpen.. nattevagten…. (utydeligt) jeg var lukket 
inde. Og det kunne jeg blive nødt til. Jeg kunne ikke tage den op. Så.. kaldte 
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jeg på nattevagterne.. (utydeligt).., så siger jeg til dem de skal lade være med 
at lukke den. "Jo, jo", det skulle de nok. Så det var også godt nok.” 

 

”Jeg oplever ikke, at der kommer nogen ind, der skal hjælpe mig med at flytte 
mig eller ændre stilling, eller at jeg skal om på en anden side at ligge. Jeg 
tror nok man kan sige, at jeg ligger meget fast i sengen.”  

 

”Jeg hører kun engang imellem, at der kommer nogen og kigger. Hvis de 
snakker sammen, så hører jeg det. Jeg falder hurtigt i søvn igen. Ja, med det 
samme.” 

 

”Jeg tror ikke, der bliver kigget til mig i løbet af natten uden at jeg opdager 
det. Så det er kun.. når jeg kalder eller.. maskinen har vist det.” 

 

”Jeg har oplevet, at jeg har.. et par gange kunne falde i søvn inden jeg får 
mine piller om aftenen. Det er aldrig sket før, fordi jeg har meget svært ved at 
falde i søvn. Men det er sket et par gange, inden de kommer ved tolvtiden om 
aftenen, at hvor jeg var faldet i søvn.  Men jeg siger som sagt.., det er sket jeg 
er faldet hen inden de kommer, men (utydeligt).. for jeg er vågen, at jeg skal 
have de piller for at falde i søvn. Men.. og så vækker de mig for, at jeg kan få 
min sovepille til tiden. For de kan jo ikke komme hver.. mange gange om 
natten - de kommer én gang.” 

 

”Ja jeg bliver vækket fordi jeg skal have en sovepille” 

 

 

6.2.5 Søvnens betydning for dagligdagsaktiviteter 
Beboere udtrykker, at de oplever, at en dårlig søvn stadig gør dem i stand til 
at udføre ønskede gøremål om dagen. Dog udtrykker en beboer, at der er 
mere velværd om dagen, men at det er små forskelle. En beboer oplever, at 
fysisk træning giver mere energi om dagen. 

 

”Jeg kan godt være med i mandeklubben trods jeg har sovet dårligt. Og jeg 
har også fortalt mine egne.. fra hukommelsen(?).” 
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”Jeg kan det jeg plejer, uanset om jeg sover eller ikke sover” 

 

”Det er jo normalt sådan.. en god nats søvn.. den giver mere velværd om 
dagen. Men det er meget små forskelle. Det er ikke noget, jeg synes, jeg kan 
mærke(?).” 

 

”Jeg har trænet mere i den tid jeg har været her. Jeg har trænet mere og fået 
flere kræfter.  Det har jeg fået, ved at jeg træner mere og er mere aktiv her.” 

 

6.2.6 Autonomi i forhold til at fremme god søvn 
 

Beboerne udtrykker respekt for deres autonomi med hensyn til sovetider. 

 

”Når jeg går i seng, så er jeg virkelig træt. Så er jeg træt.” 

 

”Jeg går så sent i seng.. Klokken to (griner). Fordi jeg ser fjernsyn. Jeg falder 
i søvn.. når jeg er træt og søvnig.. så sover jeg.” 

 

”Klokken er.. hvad er den.. en otte, ni stykker. Ikke før. Ikke før jeg er 
udsovet.” 

6.3 Analyse af interviews med plejepersonalet 
 

6.3.1 Større indsigt om beboere 

Temaet ”Større indsigt om beboerne” handler om at plejepersonalet kan få 
større indsigt i beboernes liv på stuerne, når plejepersonalet ikke er på 
stuerne. Både med hensyn til beboernes fysiske aktiviteter om natten, men 
også hvor meget beboerne ligger i sengen om dagen. Plejepersonalet oplever 
det således: ”vi har undret os over, at han var så træt om dagen, men det viser 
sig så, at han forlader sengen i flere timer om natten hvor han ser fjernsyn” 
eller: ”en dag kunne vi se, han var i seng 26 gange i løbet af dagen!” 
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Opmærksomheden henledes på, at der ikke nødvendigvis er sammenfald 
mellem at beboeren opholder sig i sengen og samtidig sover – eller modsat; 
ikke opholder sig i sengen og derfor ikke sover.  

 

Der kan være et etisk problem forbundet med de oplysninger, Mobility 
Monitor giver, idet beboerne måske selv gerne vil styre, hvilke informationer 
plejepersonalet har om dem. 

 

De natlige fysiske aktiviteter kan bidrage med forståelse for, at beberene er 
trætte i dagtiden, og give plejepersonalet en mere sikker identifikation af 
ætiologien bag træthedsproblematikker. Sygeplejeinterventioner vil således 
også kunne iværksættes med større fokusering og effekt. Plejepersonalet 
udtrykker det på denne måde: ”få sat en hel masse ting i værk som egentlig 
ikke er nødvendige, for han passer ikke sin seng. Altså, jeg tænker, man skal 
også nogle gange passe på med medicin og alt muligt. Altså, ligesom finde ud 
af.. hvad er det, der ligger til grund for det? Kan det være andet.. nogle 
mangler?” 

 

Beboere vil ikke nødvendigvis selv kunne redegøre for deres nattesøvn, hvis 
de eksempelvis sover meget uroligt, og derfor kan observationerne fra 
Mobility Monitor udgøre et pædagogisk redskab, som kan danne 
udgangspunkt for dialog med beboerne om træthed, fysisk aktivitet, søvn og 
acceptable interventioner. Plejepersonalet udtrykker det således: ”vi fandt ud 
af at der var én af dem, der lå helt stille hele natten, og vi tænkte, der skal 
gøres et eller andet måske. Men det ønsker hun ikke, og hun vil heller ikke 
være med til noget i forhold til aktivitetsdelen”.  Eller: ”det er ikke alle dage 
han er lige relevant. Så han kan have lidt svært ved at forstå det, jeg siger med 
det. Men han tror ikke, han ligger uroligt - han tror han ligger helt stille. Men 
jeg sagde til ham "Jamen, det gør du ikke - du ligger faktisk uroligt". 

6.3.2 Pleje af beboere ud fra behov og ikke rutiner 
For beboere, som har behov for at blive hjulpet på toilettet om natten, kan 
Mobility Monitor vise, hvornår beboeren spontant er fysisk aktiv og eventuelt 
vågne, og plejepersonalet kan tilpasse de individuelle behov og således undgå 
at vække beboeren. Uafbrudt nattesøvn kan give beboeren mere energi i 
dagtiden. Plejepersonalet forklarer at: ”vi kan hvert fald se, at han selv står 
op i løbet af natten og går på toilettet. Og han sagde faktisk i går, at han 
havde sovet noget afbrudt, fordi natpigerne de var kommet. Og det gør de så to 
gange om natten, fordi de skal jo op og skifte ham. Men man kan jo så sige, 
kunne man fange ham i et toiletbesøg via monitor, så kunne man tage ham 
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dér, … nogle nattevagter vidste det godt, men os i dagtimerne vi vidste det 
faktisk ikke.” 

 

I tilrettelæggelsen af en individuel pleje skal plejepersonalet desuden være 
opmærksom på beboernes udsagn til plejepersonalet om natten, resultater af 
trykscreeninger og nattevagernes erfaringer. 

6.3.3 Oplevelse af at anvende Mobility Monitor 
Den praktiske anvendelse af Mobility Monitor bør demonstreres. 
Anvendelsen opleves om overskuelig; der er to knapper at betjene og 
alarmerne viser, hvad der alarmeres på; ” den kommer jo lige så fint.., det står 
jo på vores telefoner, så det er jo nemt og se hvad det lige handler om, vi skal 
gå til. Så det er egentlig ret overskueligt.”  

Computeren til i tilknytning til Mobility Monitor bør placeres, hvor 
nattevagterne naturligt opholder sig om natten, hvorved Mobility Monitor 
udnyttes bedre. 

6.3.4 Planlægning af plejen ud fra Mobility Monitor 
Hos de beboere, hvor natligt hjælp til toiletbesøg eller morgentoilette er 
planlagt kan Mobility Monitor anvendes til at bestemme tidspunktet for 
tilsyn eller hjælp, og tilpasse tidspunktet til beboerens sovemønster. Derved 
undgås at beboeren vækkes mere end nødvendigt, og har således mulighed for 
en mere sammenhængende søvn. 

Der er ikke formuleret mere detaljerede og individuelle 
sygeplejeinterventioner, fordi beboerne ikke har accepteret at blive vækket 
om natten eller ikke har haft behov for særlige interventioner. Det blev 
fortalt således: ”minimalt hvor mange der har været inde og lave en 
sygeplejefaglig handling på den. Fordi det viste sig af dem der er valgt ud, at 
enten så ligger de helt stille og vil ikke være med til det, eller også så ligger.. de 
utrolig uroligt faktisk.” 

6.3.5 Inklusion 
Undersøgelsens inklusionskriterier har bremset for deltagelse i 
undersøgelsen: ”Det der er en udfordring, og finde nogle beboere”. 

6.3.6 Kulturelle barrierer 
Introduktionen af Mobilty Monitor har været god, men implementeringen af 
undersøgelsen af Mobility Monitor har ikke fungeret.  

Eksisterende kulturelle barrierer kan have hindret at 
undersøgelsensprotokollen blev fulgt. Det har vist sig i forbindelse med log-
bøger, som skulle føres dagligt i alle vagter, men hvor ikke hele 
plejepersonalet har følt sig ansvarlig for at udfylde log-bøgerne. Det 
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udtrykkes, at ”det er en udfordring og få det rundt mellem kollegaer og så 
sige, jamen det her er et projekt vi alle sammen har gang i - det er jo ikke kun 
nogle af os der har det. Vi er nødt til at skrive de logbøger”. 

Manglende udfyldelse af log-bøger kan også skyldes, at beboerne ikke havde 
nye oplysninger, men blot har gentaget oplysninger, som allerede var ført i 
log-bøgerne, at ”det bliver meget det samme nogle gange. Og så er det jo sådan 
de har det, men.. de sætter ikke så mange ord på.. de forskellige situationer 
her”. I disse situationer har plejepersonalet ikke haft forståelse for, at 
oplysningerne skulle gentages i log-bøgerne, så ofte som beboerne beskrev 
dem, men var præget af, at ” det giver mig ikke en masse nyt. Det er nok.. de 
siger det samme.” 

Log-bøgerne tager ikke ret meget tid at udfylde, idet ” ... jeg synes jo egentlig 
ikke det handler om så meget tid.” 

6.3.7 Plejepersonalets motivation 
Plejepersonalet har særlig interesse for dele af kerneydelsen i plejen af 
plejehjemsbeboere. Det er eksempelvis demens samt krise-og 
sorgbearbejdning. Men de teknologiske muligheder er ikke et særligt 
interesseområde, dog nævnes at ”tænke nyt” generelt, som en særlig 
interesse. Særlig interesse for kerneydelse i pleje og ikke teknologi kan 
være en forklaring på, at implementeringen af undersøgelsen af Mobility 
Monitor ikke har været vellykket. 

6.3.8 Manglende tiltro til teknologien/Risiko for falsk tryghed 
Plejepersonalet har oplevet at Mobility Monitor ikke har registreret en 
beboers vending og forflytning til siddende stilling i sengen. Desuden 
resonerer plejepersonalet sig frem til, at Mobility Monitor ikke kan registrere 
trykændringer som ikke omfatter vending i sengen, og plejepersonalet stiller 
samtidig spørgsmål ved, hvornår en vending har givet tilstrækkelig 
blodgennemstrømning til at undgå decubitus, hvis beboeren vender sig 
hurtigt tilbage til den foregående stilling igen. Personalet forklarer det 
således: ”Mobility Monitor kan måle på relevante stillingsskifte på hofte. Hvis 
man flytter hælene op, så benene er bøjede, er ikke et relevant skifte, fordi så 
øges trykket på os sacrum. Det er vigtigt at vide, hvad Mobility Monitor måler 
på, vi kan måske godt vide, at beboeren er tryktruet på bagdelen, og det kan 
Mobilty Monitor jo ikke vise”. 

Således opfattes Mobility Monitor ikke som værende et sikkert redskab til at 
forebygge decubitus, og plejepersonalets observationer kan derfor ikke 
undværes, for ”ellers kan det blive en teknologi som giver falske trykhed.” 

Men plejepersonalet udtrykker tillid til, at teknikken i Mobility Monitor 
virker som foreskrevet, men at teknikken ikke kan stå alene. 
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6.4. Sammenstilling af interviews 
6.4.1 Rutiner versus behov 
Hvis omlejring foretages på baggrund af rutiner eller individuelle aftaler med 
beboerne kan søvnen være dårlig. Individuelle aftaler, på grund af beboernes 
ret til autonomi, medfører at beboerne omlejres, når de selv kontakter 
plejepersonalet. Dette kan medføre ømhed dagen efter.  

”… som det er nu bliver jeg vendt én gang om natten. Og så bliver jeg vendt 
tilbage igen, det er to gange” 

”Jeg får hjælp til at skifte stilling i løbet af natten, når jeg ringer efter dem. 
De kommer ikke fast og vender.” 

 

”Jeg ringer efter dem, fordi jeg har brug for, at jeg gerne vil have en anden 
stilling at ligge i. Jeg kan mærke tryk. Jeg bliver øm.” 

 

”Sådan engang imellem, lader jeg være med at ringe - så bliver jeg liggende 
på ryggen. Så vil jeg gerne vendes. Jeg er bare mere øm. Hvis jeg sidder, så 
bliver jeg øm bagom næste dag”  

 

Hvis omlejring foretages på grund af beboerens behov for omlejring, 
registreret ud fra Mobility Monitor, er der mindre ømhed. Dette opleves godt 
af beboeren til trods for, at han omlejres oftere end før og dermed bliver 
afbrudt i sin søvn. 

”Jeg kan ikke selv vende mig.  Så falder jeg i søvn igen. Eller jeg ringer efter 
dem. 

Men for det meste, så kommer de og vender mig. Og så ringer jeg efter dem, 
hvis jeg vil blive vendt tilbage igen. De kommer også selvom jeg ikke har 
ringet efter dem. Det har været anderledes nu, det er jo den, der gør, at de 
kommer. Før, der skulle jeg ringe efter dem, de kommer tiere nu. Der er den 
ændring, at jeg bliver vendt. Og det er jo godt. Jeg sov også godt før, men nu 
bliver jeg så vendt også det giver mere ro og ikke liggesår. Jeg har ikke den 
samme ømhed. Jeg synes, det er blevet bedre, søvn og kontrol og at vende. At 
de har fokus på det, det er godt. Så giver det en bedre søvn, jeg kan holde til 
at komme igennem dagen.” 

 

6.4.2 Beboernes oplevelse af søvn før og under versus oplevelsen af 
aktivitetsniveau 



   

21 
 

Som resultat af før og efter interviews kan vi ikke med sikkerhed konstatere, 
om søvnen er blevet anderledes under brug af Mobility Monitor eller at 
mange natlige opvågninger giver træthed om dagen og reduceret evne til at 
udføre de aktiviteter, beboeren ønsker. 

”Jeg kan det jeg plejer, uanset om jeg sover eller ikke sover” 

 

”Det er jo normalt sådan.. en god nats søvn.. den giver mere velværd om 
dagen. Men det er meget små forskelle. Det er ikke noget, jeg synes, jeg kan 
mærke(?).” 

 

 ”Hvis jeg har været heldig og sovet seks timer, så er jeg mere frisk om 
dagen. Det er der slet  ingen tvivl om. Jeg har mere energi. For eksempel 
har jeg meget mere lyst til at træne med  det, jeg skal. Eller lysten har 
jeg, og jeg har så også viljen til at træne. Jeg kan godt mærke  hvis jeg er 
godt udhvilet, så har jeg flere kræfter. ” 

 ”Hvis jeg har sovet dårligt om natten, sover jeg mere om dagen, dagen 
efter. Så sidder jeg og  blunder lidt om formiddagen. Jeg får alligevel læst 
de ugeblade, som jeg gerne vil læse.” 

 ”Jeg oplever ikke, at der er forskel på at klæde mig på og blive vasket 
om morgenen  afhængigt af om jeg har sovet godt eller dårligt. Jeg er 
træt om dagen, hvis jeg ikke har sovet  godt om natten, men der er ikke 
noget, som jeg ikke kan gøre om dagen, som jeg plejer at  gøre.” 

 ”Hvis jeg kun har sovet 3-4 timer, så er ikke oplagt om dagen, jeg er 
mere træt. Meget mere  træt og uoplagt. Det følger mig næsten hele dagen, 
hvis ikke jeg har fået søvn nok. Jeg vil  altid hen og ligge for at hvile mig et 
par timer over middag eller efter halv tolv. Og der får jeg  hvilet mig. Jeg 
slapper af. Jeg har brug for at få et lille hvil. Det sker uhyre sjældent, at jeg 
 falder i søvn. Jeg har somme tider vanskeligt ved at falde i søvn, 
næsten uanset hvor træt, jeg  er. Hvis jeg har sovet dårligt, og der er al 
den træthed, så holder jeg mig mere herinde. Så  forhindrer det mig i at 
gøre de ting som jeg ellers ville. Så holder jeg mig mere inde på min 
 egen stue.”  

 

 

6.4.3 Sikkerhed for beboerne 
Som sikkerhedsforanstaltning kan plejepersonalet slå sengeheste op, 
eksempelvis for at en beboer ikke skal forlade sengen, hvis beboeren er i 
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risiko for at falde. Men brugen af sengeheste kan være forbundet med 
ubehag, idet beboeren føler sig spærret inde. Mobility Monitor kan alarmere, 
hvis beboeren er på vej ud af sengen, og give plejepersonalet mulighed for at 
komme beboeren til undsætning. Hermed kan beboeren eventuelt spares for 
ubehaget ved at føle sig indespærret i forbindelse med opslåede sengeheste. 

 

”Der bliver ikke kigget til mig i almindelighed i løbet af natten. Der var et par 
enkelte gange, hvor der var lukkede låger for sengen, så jeg ikke kunne falde 
ud. Men det er jeg ikke interesseret i. For så føler jeg mig jo lukket inde.” 

 

”Der var en nat her for ikke så længe siden.., hvor jeg kaldte på nattevagten, 
fordi jeg var lukket inde. Jeg var nødt til at kalde, jeg kunne ikke få den ned. 
Så siger jeg til dem, at de skal lade være med at lukke den. "Jo, jo", det skulle 
de nok. Så det var også godt nok.” 

 

6.4.4 At udføre individuel pleje 
 

Hos de beboere, hvor natligt hjælp til toiletbesøg, morgentoilette 
administration af sovemedicin er planlagt, kan Mobility Monitor anvendes til 
at bestemme tidspunktet for tilsyn eller hjælp, og tilpasse tidspunktet til 
beboerens sovemønster. Derved undgås at beboeren vækkes mere end 
nødvendigt, og får således mulighed for en mere sammenhængende søvn.  

”Jeg har oplevet, at jeg har.. et par gange kunne falde i søvn inden jeg får 
mine piller om aftenen. Det er aldrig sket før, fordi jeg har meget svært ved at 
falde i søvn. Men det er sket et par gange, inden de kommer ved tolvtiden om 
aftenen, at hvor jeg var faldet i søvn.  Men jeg siger som sagt.., det er sket jeg 
er faldet hen inden de kommer, men (utydeligt).. for jeg er vågen, at jeg skal 
have de piller for at falde i søvn. Men.. og så vækker de mig for, at jeg kan få 
min sovepille til tiden. For de kan jo ikke komme hver.. mange gange om 
natten - de kommer én gang.” 

 

Plejepersonalet fortæller:  

 ”vi kan hvert fald se, at han selv står op i løbet af natten og går på 
toilettet. Og han  sagde faktisk i går, at han havde sovet noget afbrudt, 
fordi natpigerne var kommet.  Og det gør de så to gange om natten, fordi 
de skal jo op og skifte ham. Men man kan  jo så sige, kunne man fange 
ham i et toiletbesøg via monitor, så kunne man tage ham  dér. Nogle 
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nattevagter vidste det godt, men os i dagtimerne vi vidste det faktisk 
 ikke.” 

I tilrettelæggelsen af en individuel pleje skal plejepersonalet desuden være 
opmærksom på beboernes udsagn til plejepersonalet om natten, resultater af 
trykscreeninger og nattevagernes erfaringer. 

 

6.5 Kvantitativ analyse 
 

6.5.1 Analyse af data fra Mobility Monitor 
 
I de følgende figurer præsenteres data fra natteperioderne (kl. 20:00 til kl. 
08:00) registreret af Mobility Monitor. Ved beregning af middelværdi og SD 
medtages samtlige målinger fra natteperioden. Der korrigeres derfor ikke for 
målinger, hvor beboeren er ude af sengen (Out of Bed). I stedet er data for 
“Out of Bed”-tid medtaget. Graferne illustrerer, hvor stor en del af 
natteperioden den enkelte beboer har været registrerende som værende ude 
af sengen. Resultatet angives forholdsmæssigt som et tal mellem 0 og 1, hvor 
1 indikerer, at beboeren overhovedet ikke har været i sengen I løbet af 
natteperioden. Kontrolsignalerne er: 0 (ude af seng), 1 (detektering), 2 (seng I 
anvendelse), 3 (gul advarsel), 4 (rød advarsel) 
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Eksempel på et testforløb på 64 dage hos en enkelt beboer, der viser et billede 
af et normalt søvnforløb: 

 

Figur 1: Micro Activity Value (MAV) viser middelværdi samt SD for hver dag/nat. Out of Bed 
angiver, hvor meget tid beboeren har været ude af sengen. De stiplede linjer angiver 

grænseværdier for ”lav” og ”høj” MAV aktivitet, hvorfor data, der falder mellem linjerne, 
indikerer ”normal” aktivitet 

 



   

25 
 

 

Figur 2: : MAV målinger for dén dag, hvor maksimal middelværdi ses 

 

Figur 3: MAV målinger for den dag, hvor maksimal SD ses. 
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Figur 4: MAV middelværdi og standardafvigelse sammenlignet uge for uge 

 

6.5.2 Værdi for helbredsrelateret livskvalitet 
 

I tabel 4 præsenteres inkluderede beboeres værdi for helbredsrelateret 
livskvalitet målt med EQ5D-skema som før- og eftermåling. Dette var med 
henblik på at undersøge, om eventuel forbedret søvn som følge af aktivitet 
kunne bevare eller øge livskvaliteten. 

ID-
nummer 

 

Værdi for helbredsrelateret 
livskvalitet 

 Før Efter 
O2  0,823 0,660 
04  0,824 1,000 
05  0,823 0,823 
06  0,153 -0,266 
07  0,594 0,594 

Tabel 4: Værdi for helbredsrelateret livskvalitet angivet som før- og eftermåling 
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Værdien svarer til procentdel livskvalitet per leveår, som man ville opnå, hvis 
man ikke havde helbredsproblemer af nogen art. Derved svarer værdi for 02 
til, at beboeren per leveår kun oplever 82,3 % af den livskvalitet, som 
vedkommendeville opnå, hvis beboeren ikke havde helbredsproblemer af 
nogen art. 

Der må dog tages forbehold for disse data, da intervention med aktivitet ikke 
blev gennemført med udgangspunkt i aktivitetsmåling før og umiddelbart 
efter afprøvning af teknologien. 

7. METODEDISKUSSION 
Derefter diskuteres undersøgelsens resultater. Undersøgelsens resultater er 
opnået på baggrund af Mixed Methods. Kvalitative interview er foretaget af 
dels de deltagende beboere før og efter afprøvning, og dels af de involverede 
medarbejdere.  

 

7. 1 Diskussion af validitet 
Inklusionskriterier for beboerne var primært meget høj risiko i 
tryksårsscreening og sekundært beboere i høj risiko, hvis der ikke var beboere 
nok i meget høj. Beboerne blev imidlertid udvalgt ud fra en subjektiv 
vurdering af, hvem plejepersonalet syntes skulle være med. Beboere, der var 
immobile og i forvejen lå på en trykaflastende madras, som af etiske årsager 
ikke kunne fjernes. De inkluderede beboere blev efterfølgende 
tryksårsscreenet og scorede høj risiko, flere på grund af lav værdi for 
ernæring. To beboere udgik af undersøgelsen, heraf udgik en beboer under 
undersøgelsen pga. manglende accept af at blive omlejret ifølge alarmerne fra 
Mobility Monitor. En beboer døde under undersøgelsen. Der blev 
efterfølgende inkluderet to nye deltagere. Plejepersonalet blev inkluderet som 
repræsentanter for nattevagterne og superbrugere, og blev tilfældigt udvalgt.  

Vi ønskede at lave et semistruktureret interview af beboernes oplevelse af 
søvnen før og under anvendelse af Mobility Monitor. Derforuden ønskede vi at 
lave et semistruktureret interview af plejepersonalet om deres oplevelser af 
at anvende Mobility Monitor i klinisk praksis. Vi havde på forhånd lavet 
interviewguide (bilag 1 og 2) for at give systematik i dataproduktionen. 
Under interview af beboerne viste det sig, at det ikke var muligt at få 
beboerne til at fortælle om deres oplevelser. Dette kan skyldes høj alder (89-
95 år). Beboerne svarede med få korte sætninger eller kun ja/nej. 
Interviewene ændrede sig derfor til at blive strukturerede interviews ud fra 
interviewguidens spørgsmål. Under interviewet er svarene søgt valideret, idet 
informanterne har haft mulighed for at bekræfte svarene, hvor meningen 
med det, de siger, er undersøgt for forståelse. Under interviewene er 
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forforståelsen forsøgt bevidstgjort og sat i parentes, for at få informanternes 
meninger frem.  

Interviewene er foretaget af tre forskellige personer. Det kan betyde, at der er 
forskel på, hvad der vægtes undervejs i interviewet, og hvordan spørgsmålene 
er stillet. 

Transskriptionen blev foretaget af studerende. I det transskriberede 
materiale er der noteret steder, hvor det sagte er utydeligt og uforståeligt. 
Det betyder, at der er områder, der ikke er mulig at inddrage i analysen.  

Der er interviewet 5 beboere. Kritisk kan siges, at det er et meget lille 
materiale, som vi bygger undersøgelsen på, og om det er muligt at skabe 
dybde i analysen. Vi mener ikke, at de 5 interviews har givet datamætning i 
forhold til problemstillingen, da vi fandt nyt i sidste interview. Flere 
interviews ville have givet mulighed for flere forskelle i opfattelser.  

Under analysen er forforståelsen forsøgt sat i parentes. Den induktive proces 
blev gennemført gennem Kvales anbefalinger af analysetrin. Det 
transskriberede materiale blev læst igennem, og blev kodet ud fra, hvad der 
viste sig. De udvalgte citater er derefter kategoriseret og sat sammen i 
betydningsenheder. Efterfølgende er der foretaget en sammenstilling af 
oplevelse af søvn før og under anvendelse af Mobility Monitor, hvor de valgte 
citater er meningskondenseret. Kritisk kan antydes, at det ikke er muligt 
fuldt ud at anvende fænomenologisk metode, da det ikke er muligt at være 
sikker på, at det er henholdsvis beboernes og plejepersonalets selvforståelse, 
der er beskrevet; det er ikke muligt at meningskondensere, hvis vi giver slip 
på forforståelsen. 

Logbøgernes informationer er usikre, idet de ikke er blevet ført som planlagt i 
projektprotokollen. 

8. ERFARINGER MED AFPRØVNING AF TEKNOLOGIEN 
Projektets fordele var, at medarbejdere på Fremtidens Plejehjem var 
motiverede efter introduktion af Mobility Monitor. Men et Living Lab 
fungerer ikke af sig selv, og medarbejderne oplevede både op- og nedture i 
processen, ligesom der opstod succeser og udfordringer i projektet.  

Her præsenteres de erfaringer, som fremkom ved projektet relateret til 
afprøvning af teknologi med henblik på evaluering og implementering. 
Projektet viste, at et tæt samarbejde mellem parterne i et Living Lab fordrede 
involvering, motivation og koordinering. Dette forudsætter konkrete rammer 
og struktur i projektet med opfølgning samt engagement gennem hele forløbet 
fra involverede parter i OPI-samarbejdet. 
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Erfaringerne fra denne afprøvning har vist vigtigheden af, at virksomheden 
kontinuerligt var tilgængelig med support og vejledning i forbindelse med 
afprøvning af teknologien. Dette resulterede i kan motivation for at anvende 
ny teknologi under hele forløbet samt vejledning i anvendelse af ny teknologi, 
hvor erfaringer og viden kan deles. Endvidere viste projektet, at det har 
afgørende betydning, at medarbejderne har forståelse for, hvorfor data 
indsamles, herunder den betydning data har for evaluering af ny teknologi i 
en brugerdreven tilgang med henblik på mulighed for implementering. 

Desuden viste projektet, at det er vigtigt og relevant, at medarbejdere har 
forståelse for, at formålet med at afprøve teknologi netop er at få indsigt i og 
viden om, hvordan teknologien kan implementeres med udgangspunkt i 
brugernes behov samt praksis.  

Medarbejderne udtrykte en positiv oplevelse i form af, at der blev sat fokus 
på arbejdsopgaver samt viden- og erfaringsudveksling på tværs af 
medarbejderne med mulighed for at kvalificere plejen/sygeplejen. 

9. RAMMER OG ORGANISERING I ET OPI-SAMARBEJDE 
Projektet er organiseret omkring Living Lab - Fremtidens Plejehjem, Aalborg 
Kommune - med repræsentanter fra Medema, Aalborg Kommune og Lab. X. 
Projektlederne fra Aalborg kommune havde den primære kontakt til 
medarbejderne i forhold til processen i projektet. Medarbejderne fra Lab. X 
koordinerede besøg i forhold til bl.a. dataindsamling i tæt samarbejde med 
medarbejderne i Living Lab. 

Koordinering på tværs mellem Medema, Aalborg Kommune og Lab. X forløb 
optimalt via mail, telefon og møder i forhold til gensidig opdatering samt 
tilpasninger undervejs i processen.  

Processen viste, at medarbejderne i et Living Lab var gatekeepere i forhold til 
at skabe flow i processen - de var agerende personer i projektet. Her var det 
vigtigt, at de var velinformeret om rammerne for projektet. Medarbejderne 
var udfordret på at balancere tiden, hvilket betød, at de måtte koordinere 
samt planlægge opgaver i projektet uden at forsømme det daglige arbejde og 
dermed risikerede at belaste øvrige kolleger.  

Processen har vist, at der er behov for planlægning, logistik, intern 
kommunikation og administration inden for det enkelte Living Lab. 
Samarbejdet mellem parterne i OPI-samarbejdet fungerede godt, og de var 
bevidste og enige om, hvem der var kontaktperson samt support relateret til 
teknologien. Virksomheden var tilgængelig på faste tidspunkter med 
mulighed for teknisk support og vejledning - både ved installering og 
undervejs i afprøvningen. Projektet viste betydningen af, at parterne havde 
klare kommunikationslinjer og fælles tidsplan, der blev overholdt 



   

30 
 

10. SAMARBEJDETS BETYDNING I ET OPI-SAMARBEJDE 
Projektlederne i Aalborg Kommune fremhævede samarbejdet med partnere 
fra Medema samt Lab X som en væsentlig faktor for, at engagementet og 
motivation kan etableres og vedligeholdes i projektet.  

Medarbejderne fremhævede samarbejdet med Medema som godt. De oplevede 
mulighed for yderligere vejledning samt sparring ved udfordringer i 
anvendelsen af teknologien undervejs i afprøvningen.  

OPI-samarbejdet bidrog med nye perspektiver, herunder læren om hinandens 
behov (privat og offentlig), øgede forståelse og opnåede et fælles sprog.  

 

  



   

31 
 

11. BILAG 
Bilag	  1 - projektbeskrivelse 

FORMULERING AF OPGAVEBESKRIVELSE 

 

Lab. X medvirker i samarbejde med Fremtidens Plejehjem, Aalborg 
Kommune, og virksomheden Medema A/S i en undersøgelse om anvendelse af 
Mobility Monitor. Dette dokument er en tilføjelse til 
kontrakten ”Samarbejdsaftale om offentlig privat innovation”. 

 

BAGGRUND 

 

Mobility Monitor er afprøvet på hospitaler, hvor parametre som bl.a. 
kortlægning af søvnrytme, forebyggelse af immobilitet og databaseret 
beslutningsgrundlag er undersøgt. Fremtidens Plejehjem og Medema A/S 
ønsker at undersøge parametrene i en anden kontekst - på et plejehjem. 
Desuden undersøges, om beboerens aktivitetsniveau kan øges ved fokus på 
søvnadfærd samt sundhedsprofessionelles oplevelse af at anvende af Mobility 
Monitor.  

	  

FORMÅL 

 

Lab. X-projektet har følgende 3 formål: 

1. At udvikle og styrke effekten af Living Labs. som eksperimentarium 
for Nordjysk erhvervsudvikling på sundheds- og velfærdsområderne 
gennem aktivt samarbejdende netværk og partnerskaber på tværs af 
regionens institutioner, virksomheder og uddannelses-
/videninstitutioner 

2. At markedsmodne produkter og initiativer ved at facilitere udvikling 
og vækst gennem systematisk etablerede innovationssamarbejder 
mellem offentlige serviceudbydere indenfor sundheds- og 
velfærdsområdet, private virksomheder og brugere 

3. At komme fra brugerbehov til implementering af løsninger i praksis 
gennem udvikling og afprøvning af konkrete modeller for nye og mere 
brugerinddragende måder at levere sundheds og velfærdsinnovation 
på 
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SPECIFIKKE FORMÅL 

Mobility Monitor afprøves på Fremtidens Plejehjem. Formålet hermed er at 
indhente viden om og indsigt i, hvordan Mobility Monitor agerer i virkelige og 
forskelligartede kontekster. Herved opnås erfaring med, hvordan Living Labs 
fungerer i forskellige miljøer og paratheder til nye teknologier.  

Formålet er at evaluere og undersøge anvendelsen af Mobility Monitor 
indenfor:  

• Forebyggelse af tryksår - kvalificere behov for omlejring på 
databaseret grundlag  

• Søvn og aktivitet - kvalificere kortlægning af søvnadfærd relateret til 
aktivitetsniveau om dagen ved anvendelse af Mobility Monitor 

• Oplevelse af at anvende Mobility Monitor i klinisk praksis 

På baggrund af formålet opstilles følgende arbejdshypoteser og 
undersøgelsesspørgsmål til belysning af henholdsvis de kvantitative og 
kvalitative problemstillinger: 

 
Forebyggelse af tryksår - kvalificere behov for omlejring på databaseret 
grundlag  
 
Hypotese: 
 

Der er forskel på hyppigheden, hvormed behovsvurdering for 
omlejring sker for nuværende praksis, sammenlignet med 
hyppigheden, hvormed Mobility Monitor finder det nødvendigt, 
med henblik på forebyggelse af tryksår. 
 

  
Søvn og aktivitet - kvalificere kortlægning af søvnadfærd relateret til 
aktivitetsniveau om dagen ved anvendelse af Mobility Monitor 
 
Hypotese: 
 

En sammenligning af nuværende søvnadfærdsvurdering og 
søvnadfærdsregistrering med Mobility Monitor viser en forskel, 
hvor sidstnævnte kan foranledige en bedring af beboerens søvn, 
med dertil øget aktivitetsniveau om dagen som følge 
 

Undersøgelses-
spørgsmål: 
 

Hvordan oplever beboerne deres søvn? 
 
Hvordan oplever beboeren deres aktivitetsniveau i hverdagen? 
 

  
Oplevelse af anvendelse 
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Undersøgelses-
spørgsmål: 

Hvordan oplever medarbejderne på Fremtidens Plejehjem at 
anvende Mobility Monitor i klinisk praksis? 

 
 
I afprøvning af Mobility Monitor indsamles data på følgende primære 
forsøgsparametre: 

• Hyppighed for omlejring - nuværende praksis sammenlignet med 
anvendelse af Mobility Monitor 

• Kortlægning af søvnadfærd for at forbedre søvn  
• Aktivitetsniveau om dagen - før- og eftermåling  
• Oplevelse af søvnkvalitet og aktivitetsniveau (beboerne) 
• Oplevelse af at anvende Mobility Monitor (medarbejderne) 
• Livskvalitet 

 
I afprøvning af Mobility Monitor indsamles data på følgende sekundære 
forsøgsparametre: 

• Alder 
• Køn 
• Årsag til plejehjem 

 

I undersøgelsen af Mobility Monitor indgår fem beboere. Beboerne er udvalgt 
af medarbejdere på Fremtidens Plejehjem i et samarbejde på tværs mellem 
sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter.   

Disse medarbejdere medvirker desuden til at kvalificere de opstillede 
problemstillinger. 

 

PRÆSENTATION AF MEDVIRKENDE I PROJEKTET 

 

Fremtidens Plejehjem, Aalborg Kommune 

På Fremtidens Plejehjem er der 77 beboere og 61 medarbejdere. 

Medema-gruppen er Danmarks førende producent af el-scootere og el-
kørestole. Medema-gruppen har gennem udvikling og samarbejde fokus på 
design og funktionalitet (www.medema.dk). 

Medema A/S er en jysk virksomhed, der først i maj i år er begyndt at 
markedsføre sig inden for det velfærdsteknologiske område. Der er derfor 
potentiale for erhvervsmæssig vækst og øget antal arbejdspladser i Danmark 
- og for Nordjylland. Der er 40 ansatte i virksomheden på nuværende 
tidspunkt. 

Kort beskrivelse af teknologien - Mobility Monitor 



   

34 
 

Mobility Monitor er opfundet, udviklet og produceret af Compliantconcept, 
Zurich. Mobility Monitor-løsningen er lydløs, usynlig og uden kropskontakt, 
da den placeres under madrassen og kan tilpasses til enhver seng. 

Mobility Monitor har bl.a. følgende anvendelsesområder: 

• Faglig kvalitet med databaseret beslutningsgrundlag 
• Kortlægning af søvnrytme 
• Omlejring af beboere efter behov - alarmering ved immobilitet  
• Dokumentation 
• Databaseret kvalitetssikring  

Mobility Monitor kan alarmere sundhedsprofessionelle, hvis borgeren ikke 
mobiliseres tilstrækkeligt under søvn, og hvis borgeren forlader sengen, hvor 
det ikke er hensigtsmæssigt. 

Mobility Monitor kan programmeres til den enkelte borger. 

Desuden registrerer Mobility Monitor al bevægelse under søvn. Data kan 
hermed anvendes til at kortlægge borgerens søvnhed, der kan anvendes til at 
kvalificere sygeplejen og medvirke til at danne beslutningsgrundlag for 
behandling. 

 

PROJEKTETS UDFØRELSE OG STYRING 

 

Lab. X stiller projektledelse til rådighed for projektet i form af en living lab. 
bestyrer, som varetager den overordnede styring og koordinering mellem 
projektets private og offentlige parter.  

 

 

 

 

 

 

 

TIDSPLAN 
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Projektets forløb er opdelt i flere faser. Nedenfor følger en tidsplan (tabel 1) 
samt beskrivelse af faserne. Se yderligere tabel 3 for detaljeret beskrivelse af 
aktiviteter under de enkelte faser. 

 Nov. Dec. Jan. Feb. Marts 
Fase 1 
Planlægning af 
projekt 
 

     

Fase 2 
Dataindsamling 
 

     

Fase 3 
Databearbejdning 
 

     

Fase 4 
Afrapportering 
 

     

Tabel 5: Tidsplan for ”Afprøvning af Mobility Monitor” 

 

PROJEKTBUDGET – et ESTIMAT  

Aktør Indhold Timer Timer i alt 

 
UCN 

 
Projektledelse 
Metode  

 
25 
375 
 

 
400 

 
Fremtidens 
Plejehjem 

 
Projektledelse  
Timer til medarbejdere 

-‐ Sygeplejersker: 55 timer 
-‐ SSA/SSH: 25 timer 
-‐ Terapeut: 25 timer 
-‐ Oplæring: 20 timer (fordeles til 

superbrugerne) 

 
25 
125  
 
 
 
 

 
 

150 

 
Medema 
 

 
Udvikling, introduktion, support, 
vedligeholdelse 

  
400 

Tabel 6: Estimeret projektbudget 

 

 

 



   

36 
 

METODEDESIGN 

 

Mixed Methods Research anvendes, hvor der indhentes kvantitative og 
kvalitative data, som kombineres og integreres. De kvantitative og kvalitative 
data supplerer hinanden og medfører viden, der ikke kan opnås ved 
udelukkende kvantitativ eller kvalitativ tilgang: Data belyser forskellige 
vinkler, der medvirker til en mere nuanceret forståelse og besvarelse af 
problemstillingerne i undersøgelsen. De kvantitative data bidrager med viden 
om generalisering - udbredelse af resultater – mens kvalitative data med en 
eksplorativ tilgang giver dybere indsigt i oplevede fænomener og deres 
kontekst.  

Inden for Mixed Methods Research anvendes Convergent Design: Samtidig, 
uafhængig indsamling af kvalitative og kvantitative data til 
problemstillinger, som vægtes lige højt. Der indsamles forskellige men 
komplementære data om det samme emne. Datasættene holdes adskilt i 
analysen, merges med efterfølgende diskussion. 
 

Metodiske aktiviteter er herunder illustreret (tabel 3) med ressourcepersoner 
tildelt i de enkelte faser. 

Aktiviteter Ressource 

FASE 1: Forberedelse/indledende fase 
Protokol 

• Formål 
• Problemstillinger 
• Etiske overvejelser 
• Datasikkerhed 
• Inklusions- og eksklusionskriterier 
• Deltagerinformationsbrev 
• Samtykkeerklæring 

Lab. X, UCN, i dialog 
med Fremtidens 
Plejehjem 
 

FASE 1: Metode 
Mixed Methods  

• Design kombinerer både kvalitative og 
kvantitative metoder - designes 
til/tilpasses undersøgelsesspørgsmålene  

• Definere dataindsamlingsteknikker samt 
bl.a. 
o Formulere spørgeskemaer, 

interviewguides 
o Søge efter valideret spørgeskema til 

før- og eftermåling af aktivitetsniveau 

Lab. X, UCN 
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o Udarbejde skemaer til registrering 
o Udarbejde skabelon til logbog 

FASE 2: Dataindsamling 
Kvantitative dataindsamlingsteknikker 
anvendes til registrering under hele testforløbet 
samt med: 

-‐ Baselinemåling 
-‐ Eftermåling 

Kvalitative dataindsamlingsteknikker 
anvendes under testforløbet som: 

-‐ Semi-struktureret interviews 
-‐ Deltagende observation 

Lab. X, UCN  
(koordineres med 
medarbejdere på 
Fremtidens Plejehjem) 
 

FASE 3: Bearbejdning og analyse af data 
Kvalitativ analyse (NVIVO) 

• Tematisk analyse 
Statistiske analyser (SPSS)  

Lab. X, UCN 

Fokusgruppeinterview 
Validering af fund/resultater  
 

Lab. X, UCN (relevante 
medarbejdere fra 
Fremtidens Plejehjem og 
Medema deltager) 

FASE 4: Afrapportering Lab. X, UCN 
Tabel 7: Oversigt - metodiske aktiviteter, hvor de enkelte faser er 

angivet 

DATAINDSAMLING 

For at belyse problemstillingerne indsamles data i afprøvningsforløbet med 
før- og eftermåling samt interviews undervejs i forløbet. Dataindsamlingen 
foregår i form af kvalitative, semi-strukturerede interviews, deltagende 
observationer samt spørge- og registreringsskemaer. Derudover kan der være 
forskellige former for optællinger/målinger. Resultaterne formidles i form af 
et resumé. Efterfølgende vil resultater og erfaringer indgå i metodeudvikling 
for vurdering og implementering af teknologi i praksis. 

 

 

 

 

 

PRODUKTKRAV 
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Ved afslutning af projektet leverer Lab X et resumé af undersøgelsens 
resultater til Fremtidens Plejehjem, Aalborg Kommune og Medema A/S. 
Resuméet bliver offentligt tilgængeligt på UCN´s hjemmeside. 

 

AFSLUTNING PÅ PROJEKTET 

 

Lab. X kan publicere resultater i relevante tidsskrifter. Fremtidens 
Plejehjem, Aalborg Kommune og Medema A/S er ansvarlige for alle aftaler 
om udstyr - både før og efter projektet. 

 

 


