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Kort resume af rapportens resultater 

Generelt har medarbejdere og beboere oplevet implementeringsprocessen af 

vaske/tørre toiletter på Vikingevej positivt. 

To ud af tre beboere er blevet selvhjulpne ved hjælp af vaske/tørre toiletterne, 

og den beboer, som ikke blev helt selvhjulpen har fået en større 

selvstændighed. Alle tre beboere giver udtryk for, at de har fået en større 

livskvalitet og autonomi. Ligeledes har oplevelsen af selvstændighed medført 

en motivation til at kunne udføre andre dagligdagsaktiviteter selvstændigt 

for beboerne. 

Citater fra beboerne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er glad for det… Jeg troede lyden var højere, for jeg 

er meget lydfølsom, men det er det ikke(Beboer 1) 

Jeg tænker toilettet er blevet min ven!(Beboer 2) 

Jeg er rigtig glad for det, vil jeg sige(Beboer 3)  
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Læsevejledning 

 

Rapporten er inddelt i 4 dele: 

 

Del 1: Erfaringsopsamling fra tideligere implementering af vaske/tørre 

toiletter på en specialinstitution i Ålborg kommune, identificering af 

udfordringer og barrierer. Denne viden anvendes til at udforme den ”gode 

implementering” på botilbuddet Vikingevej. 

Del 2: Før og efter målinger af beboernes aktivitetsniveau på baggrund af 

ADL-taxonomi. Interview af 4 medarbejdere med henblik på at indfange 

medarbejder erfaringer og oplevelser af implementeringsprocessen. 

Fokusgruppeinterview af to ledere med systematisk undersøgelse og 

identificering af 7 fokuspunkter for implementering. Og afslutningsvis 

virksomhedsperspektivet på implementeringsprocessen. 

Del 3: Beskrivelse af undervisningsforløb på Vikingevej og evaluering af 

denne. 

Del 4: Opsummering af erfaringer og resultater for 

implementeringsprocessen. 

 

 

Bilag 1: Beskrivelse af teknologi og Living lab.  

Bilag 2: PowerPoints fra undervisningen 

Bilag 3: ADL-Vurderinger/taxonomi. 

Bilag 4: Tidslinje 
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INDLEDNING 

Implementering og tilpasning af 3 vaske/tørre toiletter på Botilbuddet 

Vikingevej i Nørresundby er opstået på baggrund af erfaringer fra et andet 

lignende botilbud i kommunen samt målsætninger fra Vikingevej om 

forbedret livskvalitet og evt. at øget selvhjulpen for beboerne. Vaske/tørre 

toiletterne, som implementeres, er produceret, forhandlet og tilpasset af 

virksomheden, Cura Innovation.  

Projektet deltagerne er:  

 Institutionen Vikingevej i Nørresundby 

 Innovationsenheden, Ålborg kommune  

 Virksomheden Cura Innovation  

 Projektet Lab. X ved UCN 

 

Efter aftale med Innovationsenheden Ålborg kommune varetager Lab. X i 

samarbejde med Vikingevej og Cura Innovation dataindsamling og videre 

analyse samt undervisning af personalet på Vikingevej. Ved projektets 

afslutning udformes en rapport, som gennemlæses og godkendes af projektets 

deltagere.  Denne rapport bliver offentlig tilgængelig på UCN ´s hjemmeside.  

Projektet har til formål at identificere og udforme en optimal 

implementeringsproces for medarbejdere og beboere på institutionen, med 

inddragelse af erfaringsindsamling fra et tidligere projekt i Ålborg kommune, 

som ligeledes havde til formål at implementere vaske/tørre toiletter. 

Erfaringsindsamling fra dette projekt viser at implementeringsprocessen ikke 

har fungeret optimalt, og både medarbejdere og beboere har tilkendegivet en 

utilfredshed med implementering og tilpasning af vaske/tørre toiletter. Ny 

viden fra national forskning om teknologianvendelse inden for professionerne 

påpeger, at læring gennem den daglige omgang med teknologier er central for 

vellykkede daglige aktiviteter. Etablering og ændringer af rutiner sker ikke 

alene på baggrund af vedtagne planer og incitamenter, men som et resultat af 

en lang række her-og-nu-situerede handlinger foretaget i lyset af hverdagens 

problemer i arbejdslivets praksis med teknologierne. 

På baggrund af de tideligere erfaringer i kommunen, og ønsker fra 

Innovationsenheden i Ålborg kommune, indhentes viden om 

implementeringsprocessen og anvendelsen af toiletterne på følgende områder: 
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 Frigøres der ressourcer vha. toiletterne? (den organisatoriske kvalitet) 

 Bliver beboeren mere selvhjulpen vha. toiletterne? (den 

brugeroplevede kvalitet) 

 Medvirker toiletterne til øget livskvalitet? (den brugeroplevede 

kvalitet) 

 Er medarbejderne tilfredse med toiletterne? (den medarbejderoplevede 

kvalitet) 

For at imødekomme disse undersøgelsespunkter har Lab. X derfor foretaget: 

En før måling, forandringer undervejs og eftermålinger. 

Den konkrete teknologi som implementeres er: Et vaske/tørre toilet som 

tilpasses den enkelte bruger. Produktnavn: Cura clean system C15 og 

Aquamano complete 9500. Leveret af Cura Innovation og består af et 

hæve/sænkbart toilet med vaske/tørre funktion, påmonteret svingbar 

vask. 

 

Begrebsafklaring:  

Implementering anvendes om de handlinger, der gennemføres for at ændre en 

eksisterende praksis fra beslutningen er taget, til daglig praksis er 

vedvarende ændret. I dette projekt er implementering den proces, der er 

foregået fra beslutningen om, at toiletterne skulle indkøbes og frem til nu, 

hvor undersøgelsen er foretaget. Der skal gøres opmærksom på, at toiletterne 

anvendes og inddrages i de daglige rutiner på forskellig vis, og at beboerne 

selv eller delvist indstiller toiletterne(Sundhedsstyrelsen, 2011). 

 

Implementeringsprocessens forløb 

 

Projektet og dermed samarbejdet mellem Vikingevej, Cura Innovation og Lab. 

X er forløbet på følgende måde: 

1. Procesinterview med to medarbejdere på anden institution i Ålborg 

kommune for at identificere fordele, muligheder og problematikker ved 

implementering af vaske/tørre toiletter på en specialinstitution. Disse 

erfaringer anvendes i projektet og inddrages under hele 

projektforløbet. 

2. Formulering og planlægning af den nye implementeringsproces. 

3. Vurderinger af aktuelle dagligdagsaktiviteter af de 3 beboere før 

implementering af vaske/tørre toiletterne. Dette for at få en vurdering 

af beboernes funktionsniveau før teknologien implementeres. 

4. Undervisning af personale. 
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5. Efter ADL-vurderinger/taxonomier af dagligdags aktiviteter af de 3 

beboere efter implementering af vaske/tørre toiletter(3 mdr. efter 

implementering). 

6. Efter interviews af de 3 beboere (kvalitative interviews af beboernes 

oplevelser og erfaringer med hele implementeringsprocessen). 

7. Efter interviews af 4 medarbejdere (kvalitative interviews af 

medarbejdernes oplevelse af implementeringen og deres vurdering af de 

3 beboeres aktivitetsniveau efter implementeringen af vaske/tørre 

toiletter). 

8. Efter interviews af de to leder på institutionen om deres erfaringer 

med implementeringsprocessen af vaske/tørre toiletterne. 

9. Efter interview af virksomheden der har leveret og installeret 

toiletterne på institutionen (kvalitativt interview omhandlende 

erfaringer med tilpasning og udvikling af vaske/tørre toilet indenfor 

denne konkrete specialinstitution). 

 

DATAINDSAMLING 

 Procesinterview af specielinstitution som har foretaget implementering 

af vaske/tørre toiletter. Her deltog to medarbejdere og interviewer: 

Anna Marie Lassen. Formålet var her at få identificeret 

implementeringsprocessen, og få klarlagt de gode og dårlige erfaringer. 

 

 ADL-vurderinger/taxonomier af de 3 udvalgte beboere på Vikingevej. 

Dette for at dokumentere beboernes aktuelle aktivitetsformåen. Til 

dette er anvendt standard ADL-taxonomi, redskabet kan rekvireres 

på: http://www.etf.dk/adl-taxonomi. 

 

 ADL-vurderinger/taxonomier af de 3 beboere efter implementering af 

vaske/tørre toiletterne samt uddybende beboer interview. 

 

 Efter interviews af 4 medarbejdere for at få et medarbejderoplevet 

perspektiv på implementeringsprocessen. 

 

 Efter fokusinterview af de to ledere på Vikingevej. Dette for at få 

undersøgt implementeringsprocessen i relation til Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger om implementering af kommunale sundhedsindsatser 

(Sundhedsstyrelsen, 2011). 

 

 Interview af leverandør; Cura Innovation. Virksomhedens erfaringer 

med implementering af vaske/tørre toiletter.  

http://www.etf.dk/adl-taxonomi
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Formålet med procesinterviewet var at få identificeret den fejlslagne 

implementeringsproces, og med denne metode, at komme tættere på 

medarbejderens og brugernes arbejdsliv og hverdagsrutiner i relation til 

anvendelse af vaske/tørre toiletterne. Dette for at få en dybere indsigt i 

personalets oplevelser, behov og udfordringer i relation til anvendelse og 

vejledning i brug af toiletterne til beboerne.  

DATAINDSAMLING – DEL 1: PROCESINTERVIEW 

Procesinterview foretaget med to pædagoger på institutionen.  

  

 

Ved dette interview skitseres implementeringsprocessen på plancherne 

ovenover. Pædagogerne vurderede de enkelte dele af processen, og kom med 

ideer til en forbedret implementeringsproces på baggrund af de erfaringer, de 

har erhvervet sig. Pædagogerne havde en del refleksioner over årsagerne til 

den mindre tilfredsstillende implementering af vaske/tørre toiletter.  

Essensen af dette procesinterview er kondenseret til nedestående 

forslagskatalog:  

 Personalet skal inddrages i processen fra start til slut, der bør 

informeres om proces og gives informationer løbende. 

 Personalet bør have et personale vaske/tørre toilet således, de kan 

afprøve og erfare, hvorledes et sådan fungerer og føles på egen krop. 

 Personalet bør undervises grundigt, inden toiletterne tages i brug. 
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 Der børe udformes letlæselige manualer til personalet, således at de fx 

ved, hvor og hvordan de kan få hjælp og støtte, hvis toilettet ikke 

fungerer. 

 Man bør overveje en ”screenings proces” af beboerne, så man får 

udvalgt de rette beboere, der kan profitere af toiletterne, og få 

identificeret hvilke special tilretninger de enkelte brugere har behov 

for. 

 Der bør udformes en kontrakt med leverandøren, således at det er 

leverandørens ansvar, at toiletterne er tilpasset beboeren, inden 

samarbejdet er afsluttet. Tæt kontakt til leverandør. 

 Der skal gives en grundlæggende forståelse til forhandleren for 

beboernes behov og funktionsnedsættelser, således at det bliver et 

vellykket samarbejde. 

 

Implementeringsprocessen 

 

På baggrund at viden fra procesinterviewet er følgende 

implementeringsproces på Vikingevej fremkommet: 

Se bilag 4 

DATAINDSAMLING – FASE 2: ADL-

VURDERINGER/TAXONOMIER, FØR OG EFTER INTERVIEWS 

 

Vikingevej udvalgte indledningsvis 3 beboere, hvor personalet vurderede, at 

toiletterne kunne forbedre deres livskvalitet, og evt. kunne gøre beboerne 

mere selvhjulpne.  

En kort beskrivelse af de tre udvalgte beboere  

 

Beboer 1: Er en mand på 22 år med cerebral parese og er kørestolssbruger. 

Han kan selv forflytte sig til og fra toilettet, men har brug for hjælp til at 

blive ren efter toiletbesøg. Han kan selv vaske hænder efter toiletbesøg.  

Beboer 2: Er en kvinde 35 år med cerebral parese og er kørestolsbruger. Hun 

forflytter sig selv til og fra toilettet, og kan selv skifte flexble, som hun bruger 

for at undgå uheld. Hun klarer for det meste selv rengøring efter toiletbesøg. 

Hun er dog lidt utryg og vil derfor gerne have at personalet er hos hende, 

mens hun tørre sig. Hun kan selv vaske hænder.  
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Beboer 3: Er en mand på 21 år med cerebral parese og er kørestolssbruger. 

Han forflyttes til og fra toilettet ved hjælp af stålift, og skal have hjælp til at 

få bukserne af/på, samt hjælp til at blive tørret. Han kan selv vaske hænder 

efter toiletbesøg.  

Der blev udformet følgende målformuleringer for de tre beboere før 

implementeringen: 

Mål beboer 1: At blive fuldstændig selvhjulpen i forbindelse med toiletbesøg 

og opnå bedre hygiejne i forbindelse hermed.  

Mål beboer 2: At hun bliver i stand til at klare toiletbesøg fuldstændigt på 

egen hånd.  

Mål beboer 3: At øge borgerens mestringsevne, samt forbedre hygiejnen i 

forbindelse med toilet besøg. Helt konkret er målet at han kan anvende skylle 

og tørre funktionen selv efter toiletbesøg uden hjælp fra personalet og selv 

vaske hænder, inden personalet skal forflytte ham.  

 

Der er foretaget ADL vurderinger/taxonomier af de 3 beboere før vaske/tørre 

toiletterne implementeres, for at kunne dokumentere aktivitetsændringer hos 

beboerne efter implementering af vaske/tørre toiletterne. Resultaterne af 

disse før ADL-vurderinger viser overordnet at alle tre beboere har behov for 

hjælp og støtte til toiletbesøget jævnfør ovenstående beskrivelse af beboerne. 

Alle tre beboere er kørestolsbrugere. Kopi af ADL taxonomier ligger som bilag 

til denne rapport(se bilag 3).  

Som udgangspunkt bør det være den samme person, der udfører ADL 

taxonomierne ved før- og efter implementering af vaske/tørre toiletterne, men 

da dette ikke har været muligt, er disse vurderinger blevet foretaget af to 

forskellige ergoterapeuter. 

Der er foretaget interviews af tre beboere og fire medarbejdere med henblik 

på at få identificeret den brugeroplevede kvalitet og den medarbejderoplevede 

kvalitet ved brug af vaske/tørre toiletterne. Ligeledes er der foretaget et 

fokusgruppeinterview med leder og afdelingsleder for at få identificeret 

hvorledes implementeringsprocessen er forløbet set fra et lederperspektiv. 

 

 

Analyse af beboerinterview 

 

Følgende afsnit omhandler analyse af de tre beboeres opfattelser og 

erfaringer med implementeringsfasen, data er indhentet i form af kvalitative 
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interviews. Der er udformet en interviewguide til disse beboerinterview, med 

henblik på at sikre ensartethed i svar fra beboerne. Analysen genererer 

følgende temaer:  

 Implementeringsfase 

 Tilfredshed  

 Kropsplacering på toilettet  

 Læring  

 Selvstændighed 

 

Implementeringsfasen 

 

For at tydeliggøre implementeringsfasen for beboerne blev der stillet følgende 

spørgsmål:  

 Hvad tænkte du første gang I talte om toiletterne? 

 Hvad tænkte du første gang, du så toilettet? 

 Hvad tænkte du første gang, du prøvede toilettet? 

 Hvad tænker du nu om toiletterne nu? 

Under interviewet tegner intervieweren en tidslinje for beboeren for at 

visualisere tidsperspektivet. Der foretages nedslag på denne tidslinje, som 

relaterer sig til de fire ovenstående spørgsmål. Der sættets smileys på denne 

tidslinje for det beboerne udtrykker ved de forskellige nedslag.  

De tre plancher med de visualiserede tidslinjer fra beboerinterviews: 

Interview med beboer 1: 

 

Interview med beboer 2: 
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Interview med beboer 3:  

 

De to af de tre beboere gav udtryk for, at de var lidt usikre på, hvad et 

vaske/tørretoilet egentlig var ved opstarten af implementering af toiletterne. 

Ved spørgsmålet om hvad beboerne tænkte første gang, de blev præsenteret 

for ideen, gav to af beboerne udtryk for, at de var lidt skeptiske i starten:  

Åh nej, hvad er det her for noget?... Jeg var nok mere nervøs for den bruser 

der, og så for den føntørrer?...Jeg var nok lidt bekymret, kan man sige (Beboer 

1). 

Det er bare spændende(Beboer 2). 

Jeg synes det var noget mærkeligt noget (Beboer 3). 

Til spørgsmålet om, hvad beboerne tænkte første gang, de så vaske/tørre 

toilettet, giver 2 ud af de 3 beboerne udtryk for en vis skepsis relateret til det 

umiddelbare udseende men ikke til selve vaske/tørre funktionerne.   

Hold nu kæft da, er det så højt? (Beboer 1). 

Jeg tænkte…Det kan jeg godt bruge (beboer 2). 

Jeg tænkte…Hvorfor er det ikke ret pænt? (Beboer 3). 

Efter første afprøvning af toiletterne gav alle beboerne udtryk for, at 

toiletterne fungerende fint og de bekymringer de havde haft, ikke var noget 

problem for dem nu. 
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Ja, altså jeg tænkte mere over motoren, end jeg tænkte over luften…Jeg tænkte 

mere på lydene…Men sådan er det ikke nu (Beboer 1). 

Det var godt nok…Jamen det er jo bare som at gå på et almindeligt 

toilet(Beboer 2 ). 

Derud over gav denne beboer udtryk for, at det kun varede en dag at tillære 

sig den nye rutine med vaske/tørre toiletterne. 

Opsummeret på beboererfaringer er implementeringen foregået forholdsvis 

problemfrit. Planlægningen af installering af toiletterne er foregået i 

samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Beboerne har været en del af 

denne proces, og er blevet informeret om processen i det omfang, de har haft 

behov for det, og i den grad de har kunnet håndtere informationerne.  

Beboerne har ikke givet udtryk for problematikker i relation til 

implementeringen, en af beboerne nævner, at han har måttet indkøbe et 

bruseforhæng så toilettet bliver overbruset, når han skal i bad, men det 

omtales ikke som noget problem.   

 

Tilfredshed med teknologien og læring af funktionerne  
- Indretning/funktioner, fjernbetjening 

 

Beboerne er blevet spurgt om, hvorledes de oplever anvendeligheden af 

fjernbetjeningen til vaske/tørre toilettet, og hvorledes de har oplevet det at 

skulle lære at anvende denne.  

 

 

Alle tre beboere har givet udtryk for at det har været forholdsvis nemt at lære 

at anvende fjernbetjeningen. Beboerne har hjulpet hinanden, hvis der er 

opstået problemer.   

Tidsperspektivet for at lære funktionerne på fjernbetjeningen har været nogle 

dage. En beboer udtaler: 
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Ork, Ork, det er ikke slemt. Det er ret nemt. Der var bare lige den første dag, 

der var jeg nervøs for, hvordan motoren ville reagere, når man trykkede på 

den. Men jeg fandt ud af, at den bare startede stille og roligt(Beboer 1). 

 

Kropsplacering på toilettet og selvstændighed 

 

Under interviewet er der spurgt ind til, hvorledes de kommer fra kørestol til 

toilet, og om de sidder optimalt på toilettet. To ud af de tre beboere kan selv 

forflytte sig fra kørestol til toilet. Beboer 2 foretager en lav forflytning selv, 

således at hun ikke har behov for at komme op i stående stilling, da hun så 

har behov for støtte af personalet.  Beboer 1 forflytter sig selv og klarer selv 

toiletbesøget. Beboer 3 har stadig behov for hjælp til forflytning, men selvom 

han stadig har behov for støtte til forflytningen, får han en følelse af 

selvstændighed, da han kan klare resten af toiletrutinen uden hjælp fra 

personalet. Før implementeringen af vaske/tørretoilettet skulle han op og stå 

ved hjælp af to personer, når han skulle tørres, men nu er denne forflytning 

ikke en del af toiletrutinen længere. Det betyder ligeledes færre usikre 

situationer for både ham selv og for personalet.  Det betyder ligeledes, at 

beboeren ikke udtrættes som før, da han ikke skal op og stå under 

toiletbesøget. Denne beboer sidder meget i kørestol, og har nogle udfordringer 

med tynd hud ved halebenet. Dette giver smerter og sår ved megen tørring 

efter toiletbesøg – her har vaske/tørre funktionen forebygget sår ved 

halebenet, da det er mere skånsomt for huden at blive vasket med vand end 

at blive tørret med papir.  

Toiletsystemet C15 har udover vaske/tørre funktioner en svingbar vask med 

sensor vandhane og små rum til hygiejneartikler, således at beboeren kan 

foretage efterfølgende håndvask, evt. tandbørstning og anden hygiejne. En af 

beboerne siger under interview, at nu mangler der bare at blive koblet et spejl 

på vasken, så det er muligt at se eget ansigt, når der skal redes hår, børstes 

tænder m.m. Disse ekstra indretninger på toilettet har betydning for 

beboerens aktivitetsniveau i forhold til andre hygiejnerutiner, da beboerne nu 

har mulighed for at vaske fingre, rede hår og lægge makeup selvstændigt. 

  

Opsummering af vigtige indretninger og dele af 

implementeringsprocessen ud fra et beboerperspektiv 

 

 At beboerne får støtte af personalet under hele 

implementeringsprocessen så de føler sig trygge ved toilettet.  
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 At beboerne får lov til at se og afprøve toilettet/teknologien inden 

implementering, da udseende og lyde har betydning for, hvordan 

beboerne opfatter toilettet, og dermed betydning for, om beboeren har 

lyst til at anvende toilettet.  

 At implementeringsprocessen er planlagt, så der ikke er for mange 

uforudsete forhold under processen.  

 At familie og pårørende får information om toilettet/teknologien og 

føler sig trygge ved teknologien, og evt. får viden om, hvad teknologien 

har af positive effekter.  

 At synliggøre aktivitetsudviklingen overfor beboeren ved 

implementering af toilettet/teknologien gennem aktivitetsændringer og 

ændring i egen autonomi. 

 

Analyse af medarbejderinterviews og ADL-taxonomier 

 

Generelle betragtninger på dataindsamlingen: 

De 4 interviewede medarbejdere er alle overvejende positive i forhold til 

projektet. Det fremgår af interviewene, at der er forskel på 

reflektionsniveauet blandt de 4 medarbejdere i besvarelserne af 

spørgsmålene. Der er forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder er 

forankret i sin faglighed i forhold til den respons, der kommer til udtryk i 

interviewene. Det betyder, at den foreliggende analyse fremstiller ”det store 

billede” og de generelle tendenser. Det er således tale om generelle tendenser, 

ligheder og eventuelle diskrepanser i sammenligningerne mellem de 4 

interviews.  

Analyse 

Der stilles spørgsmål til forventninger til projektet og processen op til selve 

implementeringen af vaske-tørre toiletterne hos de tre beboere. Alle fire 

medarbejdere giver udtryk for, at de synes, projektet lød spændende. To af 

medarbejderne tænkte overvejende konstruktivt og positivt i forhold til at 

gennemføre projektet, mens de to andre i deres besvarelser giver udtryk for, 

at de var lidt bekymrede på beboernes vegne og tænkte, at det ville blive 

vanskeligt. 

”Jeg havde meget positive tanker, primært fordi at jeg synes mange af vores 

beboere faktisk har nogle færdigheder, som vi ikke rigtig får hevet frem…” 

(Medarbejder). 
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Gennem første del af interviewene bliver det klart, at alle medarbejderne i 

tiden op mod projektstart, bliver tiltagende positive og afklarede med, hvad 

de skal i gang med. Når besvarelserne sammenlignes bliver det tydeligt, at 

den ene medarbejder, der arbejder som fast nattevagt, ikke oplever den 

samme forventning og fællesskabsånd omkring projektet. I de tre andre 

interviews fremgår det, hvordan processen op til projektstart, med praktiske 

udfordringer, håndværkere, forventningsafstemning med de 3 beboere og 

planlægningen, bliver en positiv og udviklende proces, hvor der gøres meget 

ud af at tale om projektet i positive vendinger og at glæde sig til at tage hul 

på en spændende fælles proces.  

”…efter vi fik en fælles snak i personalegruppen, så blev det meget klart, at det 

selvfølgelig også på sigt kan give et bedre arbejdsmiljø…” (medarbejder). 

En af de interviewede taler om den ressourcefremmende effekt hun oplever i 

det at prøve at gøre noget andet end det, man plejer, og peger på at man i 

udvælgelsen af beboere til projektet, havde overvejet hvilke beboere, der 

kunne have uopdyrkede eller skjulte ressourcer. I 3 ud af de 4 interviews 

fremgår det, at relationen mellem personale og beboere er blevet styrket, og 

at det har haft en positiv effekt i forhold til at styrke medarbejderens 

faglighed. 

”…implementeringen er også gået så godt, for det er det der har haltet før, 

fordi vi virkelig har været på forkant med mange ting og snakket om hvad der 

skal til…” (medarbejder). 

 

Der er overordnet set en fælles oplevelse blandt medarbejderne af en naturlig 

skepsis hos beboerne i starten, men hen ad vejen bliver denne til positive 

tilbage meldinger fra alle 3 beboere.  

Der har været et par udfordringer under vejs med en fjernbetjening, der løb 

tør for strøm og rengøringsrutiner, der skulle indarbejdes. Samarbejdet med 

leverandøren i den praktiske del af implementeringsprocessen opleves 

generelt positivt i forhold til leverandørens samarbejde med beboerne.  

”…teknik og, ja. Han synes bare det er spændende. Legebarn, altså. 

Virkelig...det er bare spændende og…prøv lige og se her hvad den 

kan”…(Medarbejder). 

 

På spørgsmålet om hvilken indflydelse de pårørende har haft for projektets 

forløb, er der blandt de interviewede stor enighed. Det opleves, at de 

pårørende har en meget direkte indflydelse på beboernes mening om 

vaske/tørre toiletter. Det kommer særligt til udtryk hos en af beboerne, der 
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har forældre, som er meget skeptiske i starten. Det lykkes medarbejderne, 

gennem en anerkende og positiv dialog med de pårørende, at afstemme 

forventninger og afklare de spørgsmål, der kunne foranledige til unødig 

skepsis i forhold til brug af vaske/tørre toiletterne. 

Det søges afklaret gennem spørgsmålene, hvilke effekter projektet kan have 

haft for beboerne. Forud for disse spørgsmål, spørges til en generel 

betragtning af beboerens hverdag og selvopfattelse. I alle 4 interviews viser 

det sig, at personalet oplever positivt ændret selvopfattelse og øget 

livskvalitet i hverdagen hos beboerne. Det kommer til udtryk hos en af 

beboerne, der bruger ordet frihed om sin oplevelse af at være blevet 

selvhjulpen i toiletfunktionen. I interviewene findes ikke indikatorer for et 

generelt øget funktionsniveau i andre ADL funktioner end toiletbesøg. Der er 

nærmere tale om en øget åbenhed og positiv indstilling til nye måder at 

modtage pleje og omsorg på. Der er observeret en sygdomsforebyggende effekt 

i form af øget væskeindtag hos en af beboerne, som tidligere holdt igen med 

sit væskeindtag for at udskyde toiletbesøg. En årsagsforklaring på dette kan 

være at ADL redskabet er forholdsvis ”grovmasket” forstået på den måde at 

der kan fremkomme ADL forbedringer uden det kan registreres med 

redskabet. Der er således også forklaringen på, at der er anvendt følgende 

spørgsmål i relation til ADL vurderingen: 

1. Jeg udfører opgaven selvstændigt uden brug af ekstra tid og kræfter og 

uden risiko 

2. Jeg udfører opgaven selvstændigt men anvender hjælpemidler 

3. Jeg udfører opgaven selvstændigt men det tager ekstra tid 

4. Jeg udfører opgaven selvstændigt men anvender ekstra kræfter og 

udtrættes 

5. Jeg udfører opgaven selvstændigt men med risiko for at komme til 

skade (fx falde) 

6. Jeg udfører opgaven selvstændigt jeg behøver verbal/fysisk hjælp men 

deltager 

7. Jeg kan ikke udføre opgaven. Den udføres af andre for mig. 

 

Analyse af ADL funktioner  

- på baggrund af medarbejderinterviews og ADL-taxonomier 

 

I denne sidste del af analysen suppleres data fra medarbejderinterviewene 

med data fra ADL-taxonomier. Disse sammenholdes for at danne et billede af, 

hvorvidt der er sket en ændring af specifikke færdigheder hos beboerne.  

Med hensyn til funktionen toiletbesøg, er der enighed i om, at der er en 

tydelig funktionsforbedring hos alle beboerne, som nu er selvhjulpne. Dette 
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forhold gør sig også gældende i ADL-taxonomi undersøgelserne, hvor alle 3 

beboere markerer mere selvhjulpne i slutmålingen. I forhold til funktionen af- 

og påklædning, er der i medarbejdernes oplevelser ikke nogle faste 

holdepunkter, der vidner om øget færdighed i funktionen hos beboerne. En af 

medarbejderne sporer dog nuanceforskelle hos beboerne, som kommer til 

udtryk i en øget udholdenhed og lidt bedre stabilitet i stå-funktionen i 

forbindelse med af- og påklædning. Disse nuanceforskelle afspejles også i 

ADL-taxonomierne hos 2 af beboerne. 

Konklusion 

 

Gennem en analyse af medarbejderinterviewene og ADL-taxonomierne 

fremgår det, at projektet samlet set har været en succes med positive effekter 

på forskellige områder. Den direkte funktionsmæssige effekt på 

bevægeapparatet har været beskeden, men det er tydeliggjort, hvordan der er 

observeret en såvel forebyggende som sundhedsfremme effekt af 

interventionen. Det kommer til udtryk i en følelse af større grad af autonomi 

og herigennem bedre livskvalitet blandt de tre beboere.  

En anden effekt ved projektet, er den styrkede faglighed hos de 

medarbejdere, der har indgået i projektet. Relations- og motivationsarbejdet 

har styrket fagligheden hos medarbejderne og været medvirkende til 

styrkelse af en mere innovativ tankegang i medarbejdergruppen. Den 

rehabiliterende del af medarbejdernes daglige praksis er blevet tydeliggjort 

gennem deltagelse i projektet. 

”Når jeg siger ”vi”, så mener jeg både os og beboerne. Det var spændende vi 

skulle have det her, fordi jeg synes vi skal prøve og bruge den nye teknologi 

der. Ikke bare for at bruge den men…i forhold til at det kan…det kan hjælpe 

både beboerne først og fremmest, men også os”(Medarbejder). 

Andre væsentlige effekter og erfaringer fra dette projekt er betydningen af 

tryghed blandt såvel medarbejdere som beboere i gennem hele processen. Den 

høje prioritering af god kommunikation, forventningsafstemning, grundig 

information og fælles konsensus omkring projektet, har været med til at 

skabe succesen. Når det handler om en teknologi, som i betydelig grad 

involverer begreber som intimitet, personlig hygiejne og privatliv, bliver 

tilrettelæggelsen af implementeringen afgørende for succes. En sådan 

konklusion kan synes indlysende som en generel betragtning, men 

erfaringerne fra projektet viser betydningen øges i når der er tale om 

mennesker, der i forvejen er sårbare som følge af funktionsnedsættelse.  

Analyse af leder interview 

- Fokusgruppeinterview af leder og afdelingsleder 
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Følgende afsnit omhandler lederperspektivet på implementeringsprocessen. 

Data grundlaget er et fokusgruppeinterview af leder og afdelingsleder på 

Vikingevej, med henblik på at identificere deres erfaringer og oplevelser af 

implementeringsprocessen af vaske/tørre toiletter. 

Interviewguiden til dette interview er opbygget på bagrund af viden fra 

Sundhedsstyrelsen. Anvendt baggrundslitteratur er rapporten: 

Implementeringsforskning om forebyggelse som teoretisk grundlag for 

dataindsamling i forbindelse med identificering af implementeringsprocessen 

(Sundhedsstyrelsen 2010). Samt Sundhedsstyrelsens rapport: Inspiration til 

implementering af kommunale sundhedsindsatser (Sundhedsstyrelsen, 2011). 

Disse rapporter er fremkommet via et litteraturstudie og inddrager national 

og international forskningslitteratur. I rapporterne er der ikke undersøgt 

implementering af teknologier, men implementering af sundhedsfremmende 

og forebyggende tiltag. Denne rapport tager udgangspunkt i den viden om 

implementering, som fremstilles i Sundhedsstyrelsens rapporter og anvendes 

som fundament for dataindhentning i dette interview og den efterfølgende 

analyse. 

I Sundhedsstyrelsens rapporter peges der på 7 forhold, der fremmer vellykket 

implementering, Sundhedsstyrelsen 2011: 

1. Nøjagtighed kontra tilpasning 

2. Karakteristika ved selve interventionen 

3. Organisatoriske faktorer 

4. Frontpersonale 

5. Ledelse 

6. Målgruppen for tilgangene 

7. Dokumentation for evalueringen 

Sundhedsstyrelsen påpeger både muligheder og barrierer for implementering, 

og det understreges, at implementeringsprocesser er afhængige af den 

kontekst, man arbejder i, men at der samtidig er en række karakteristika og 

problematikker, der går på tværs af indsats- og fagområder 

(Sundhedsstyrelsen, 2011). Viden om muligheder og barrierer for 

implementering inddrages i denne rapport og anvendes i de spørgsmål, der 

stilles i fokusgruppeinterviewet. Følgende afsnit er analyse af 

fokusgruppeinterviewet med lederne på Vikingevej, her analyseres 

personernes udsagn med udgangspunkt i de 7 punkter, som 

sundhedsstyrelsen påpeger som fremmende for implementering. 
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Nøjagtighed kontra tilpasning 

 

Litteratur fremhæver vigtigheden af planlægning af implementering, hvor 

der er rum for tilpasning.  

Der er forskellige kulturer, der har betydning for, hvorledes implementering 

foregår. Det der kendetegner Vikingevej er, at der har været en konkret plan 

for implementering af vaske/tørre-toiletter. 

Ved den tidligere implementering på den anden institution, hvor 

implementeringen ikke var forløbet optimalt, udtaler de to ledere, at denne 

implementering ikke var planlagt, og der var ikke var opsat mål for beboerne 

før implementeringen. Ligeledes var der under implementeringen et 

lederskifte på institutionen.. Der var en række andre områder på 

institutionen, der havde stor bevågenhed under implementeringen af 

vaske/tørre toiletter.  

Der var heller ikke klarhed om, hvad de ville måle på…(Leder). 

De to ledere på Vikingevej var meget opmærksomme på de udfordringer og 

barrierer, som den anden institution havde erfaret ved implementeringen af 

vaske/tørre toiletter, og tog disse erfaringer med i deres egen planlægning af 

implementering.   

Så det var egentlig på baggrund af de dårlige erfaringer…. at vi tænkte, vi 

kunne skabe nogle gode erfaringer her på Vikingevej(Leder). 

En af lederne påpeger, at de havde tænkt, at de beboere, de ville inddrage, 

skulle have muligheden for at blive selvhjulpne. Dvs. at deres 

funktionsniveau skulle være således, at de havde behov for hjælp til at tørre 

sig efter toiletbesøget, og at deres kognitive funktionsniveau var således, at 

de kunne styre processen, så plejepersonalet ikke nødvendigvis skulle opholde 

sig på badeværelset under toiletbesøget. 

  

Karakteristika ved selve interventionen 

 

Ledere er blevet spurgt om, de har observeret og erfaret fordele og/eller 

udfordringer ved anvendelse af vaske/tørre-toiletter for deres beboere. En af 

lederne udtaler, at der på sigt, vil være en effekt i forhold til større hygiejne 

for både medarbejdere og beboere ved brug af vaske/tørre toiletterne.  
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Det kunne jo være i forhold til hygiejne, også i forhold til medarbejdere. Også i 

forhold til det rent bakterielle, vi har jo ikke lavet sådan en kortlægning i 

forhold til... når folk er syge her, og influenzaramte, og de har det dårligt, 

altså. Vi kunne jo sagtens have udfordringer i forhold til personalets hygiejne 

(Leder). 

En anden effekt lederne påpeger på sigt er, et forbedret arbejdsmiljø for 

medarbejderne, da de ikke skal stå i uhensigtsmæssige stillinger og arbejde.   

Og du kan faktisk ikke stå i en god arbejdsstilling, når du skal tørre en borger. 

Så det er en dårlig arbejdsstilling. Du kan ikke gå bagved et toilet, fordi de 

står oppe af væggen(Leder). 

De kommer med et konkret eksempel fra en af beboerne, hvor de ikke skal 

ind og tørre længere, og hvor det før har været en fysisk belastende opgave for 

medarbejderne. 

... det tog lang tid før, hvor du stod foroverbøjet, dårligt for din ryg. Og det gør 

de ikke længere. Det har de sagt, det er rigtig dejligt(Leder). 

Derudover påpeger lederne, at toiletterne også påvirker det psykiske 

arbejdsmiljø for medarbejderne, forstået således, at de ikke længere føler sig 

pressede til at nå at komme tilbage til en beboer for at hjælpe dem, hvis de 

under toiletbesøget er kaldt hen til en anden beboer. Nu ved de, at beboerne 

kan klare sig selv på toilettet, så der er ikke risiko for at de må lade en beboer 

vente uhensigtsmæssigt længe på toilettet. 

Men stadigvæk siger de.. at det nok egentlig er det psykiske arbejdsmiljø, dér 

er blevet lidt bedre. ... nogen gange er de gået, fordi de skulle nå en anden 

opgave, hvis vedkommende har skulle sidde på toilet længe .. 

Så har vedkommende jo ringet, når han skulle tørres, og.. så har man det 

dårligt med at lade én sidde længe, der skal tørres (Leder). 

I relation til den ene beboer, der ikke er blevet helt selvhjulpen, udtaler 

lederen, at det stadig opleves af medarbejderne som et forbedret arbejdsmiljø, 

da medarbejderne kun skal hen til beboeren en gang, ved forflytning. 

Så selvom de, i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, skal forflytte, så er det 

noget lettelse i forhold til det psykiske, for man skal ikke hele tiden tænke over 

at gå derop måske to gange..(Leder). 

Derudover påpeger lederne, at der på længere sigt er potentiale ved at spare 

tid for medarbejderne, når de ikke skal hjælpe beboerne med toiletbesøg, men 

at man altid må påregne en indkøringsfase til at lære at anvende teknologien, 

finde nye arbejdsrutiner, mere undervisning, og at beboerne skal have tid til 

at føle sig trygge ved teknologien. Det påpeges af lederne, at man som 
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udgangspunkt må påregne, at man anvender mere tid i en 

implementeringsfase, og først vil se en ændring i anvendelse af tid på længere 

sigt. Ligeledes må man også påregne, at denne type beboere kan have behov 

for verbal guidning under toiletbesøget, og derfor må man i en eller anden 

grad stå til rådighed under toiletbesøget. 

Og det psykiske er jo selvfølgelig i forhold til tid. At det frigiver tid til nogle 

andre opgaver(Leder). 

 

Organisatoriske faktorer 

 

I litteraturen påpeges det, at organisationen, som implementeringen skal foregå 

i, spiller en centrale rolle for succes med implementering (Sundhedsstyrelsen, 

2011). Her bør man vurdere om den organisation, man ønsker at implementere i 

har ledelsesforhold, der skaber mulighed for at fremme og støtte 

implementeringen. Om der er den fornødne kontinuitet i personale 

sammensætningen, og om den viden og de færdigheder, der er nødvendige i 

organisationen er tilstede. I denne undersøgelse er lederne blevet spurgt om, 

hvilken rolle, de mener, de har haft for en vellykket implementering af 

vaske/tørre toiletter.  

I forhold til brug af viden er det vigtigt, at man benytter den nyeste viden på 

området, og anvender den i relation til den allerede eksisterende viden der i 

organisationen. På Vikingevej anvendes de erfaringer den før nævnte institution 

havde i forhold til egen personalegruppe. Der blev udvalgt nøglepersoner på 

Vikingevej, som var med under hele implementeringsprocessen, og som havde til 

arbejdsopgave at støtte kolleger. Der blev afholdt undervisningsforløb for alle 

medarbejdere, og forhandler blev inddraget for at give personalet en praksis 

læring i at anvende toiletterne. Forhandleren kom ud på institutionen, så dette 

forgik i den kontekst hvori vaske/tørre toiletterne skulle anvendes. Det betyder, 

at for medarbejderne på Vikingevej er denne situerede læring ikke bare ’at gøre’ 

noget rutinemæssigt, men at gøre noget meningsfuldt i unikke her-og-nu-

situationer i deres daglige arbejde.   

Sundhedsstyrelsen påpeger, at det er vigtigt, at der er et trygt arbejdsmiljø, 

således at personalet tør eksperimentere og tør tage nogle risici, dvs. tør afprøve 

uden nødvendigvis at vide om dette vil forbedre fx arbejdsmiljøet eller gøre 

beboerne selvhjulpne. Netop dette har lederne på Vikingevej italesat under hele 

implementeringen, at nu må skal toiletterne afprøves, og vi må sammen finde 

nye rutiner. Det har under hele processen været vigtigt at medarbejderne og 

beboerne har haft ejerskab til projektet (Sundhedsstyrelsen s. 11). 

 

Frontpersonalet/medarbejderne 
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Medarbejdernes rolle har stor betydning for, om implementeringen bliver en 

succes (Sundhedsstyrelsen, 2011). Det er medarbejderne, der har den direkte 

kontakt med beboerne i hverdagen. Derfor skal man være opmærksom på de 

barrierer, der kan gøre det vanskeligt for den enkelte medarbejder at 

implementere vaske/tørre toiletter. Der henvises i litteraturen 

(Sundhedsstyrelsen, 2011) til faktorer, som kan opleves som barrierer for 

medarbejderen: 

• Manglende viden 

• Holdning til indsatsen/teknologien 

• Opfattelsen af effekt 

• Arbejdsbyrden 

 

Viden 

Personalt på Vikingevej har modtaget specialudviklet undervisning netop til 

dem. De har ligeledes været med til at tilrette og revidere undervisningens 

indhold undervejs, så netop deres behov for viden blev tilgodeset. 

Medarbejderne har fået hjælp til at omsætte viden til praktiske vejledninger. 

Der er under implementeringen udviklet elektroniske manualer på Ipad med 

billede, filmklip og lyd. Dette for at give en hurtig vejledning i, hvorledes man 

placerer beboeren på toilettet, og hvorledes man rengør sprøjtearmen på 

toilettet. Disse manualer videreudvikler personalet stadig, men i et nyt 

projekt).  

Ligeledes har det vist sig at være nyttigt, at medarbejderne får gensidig 

supervision for at få en mere nøjagtig implementering. På Vikingevej har 

ledelsen løbende talt om vaske/tørre toiletterne til personalemøder for at 

evaluere og korrigere implementeringen. Personalet på Vikingevej har haft 

viden om anvendelse og den pædagogiske tilgang til implementeringen af 

vaske/tørre toiletter.  

Altså, det er jo ikke nok at det er nyt og nyttigt. Det kræver også, det bliver 

implementeret på den rigtige måde(Leder). 

Holdning til indsatsen og opfattelse af effekt 

Der var ved start en positiv tilgang til vaske/tørre toiletterne på Vikingevej. I 

projektplanlægningsfasen var der som en del af evalueringen af 

implementeringen også planlagt en tidstagning af personalet før og efter 

implementering af vaske/tørre toiletterne. Dette havde en uhensigtsmæssig 
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indvirkning på personalet, forstået på den måde, at tidsperspektivet i 

anvendelse af vaske/tørre toiletterne havde en overskyggende effekt. Dels var 

det meget svært at udføre en reel tidstagning af personalets tidsforbrug, idet 

det ikke var muligt at adskille den tid, de anvendte på at tørre beboerne ved 

toiletbesøget, fra det forhold, at de udførte andre opgaver i relation til 

toiletbesøget i samme arbejdsrutine. Eksempelvis gik en medarbejder hen til 

en anden beboer, så længe beboeren sad på toilettet, og kom tilbage når 

beboeren havde behov for hjælp til at blive tørret, så tidstagning ville under 

alle omstændigheder ikke give et reelt billede af, hvilke opgaver personalet 

anvendte tiden på. Denne tidstagning blev også opfattet som det 

overskyggende argument for, at disse toiletter skulle implementeres, og det 

var netop ikke intentionen. Derfor valgte man at undlade denne tidstagning, 

og i stedet rette blikket på beboerens selvhjulpenhed og medarbejdernes 

arbejdsmiljø. Denne ændring gav også personalet en mere nuanceret 

oplevelse af effekt ved brug af vaske/tørre toiletter, da de så toilettet som en 

teknologi til at gøre beboeren mere selvhjulpen og som en forbedring af eget 

arbejdsmiljø.  

Nej, og så tænker jeg jo også, den måde vi har valgt at implementere det her. 

Altså, dét der med at... vi snakkede meget om i starten, der kunne vi gå ind og 

effektmåle, og stopure og så videre. Altså, det gik vi jo hurtigt væk fra! (Leder). 

Og det tror jeg, har en kæmpe betydning, også i forhold til, hvis det er sådan, 

at vi skal.. få medarbejderne til og få ejerskab over for de her ting, og de rent 

faktisk kan se, der kan frigøres nogle resurser til noget andet. Altså, til nogle 

kerneopgaver i forhold til vores borgere. Medarbejderne behøver jo 

nødvendigvis ikke og være.. nede og vaske. Altså, der er jo noget man hellere 

vil bruge tiden på. Fx i forhold til og understøtte.. det udviklingspotentiale, 

som ellers måtte være for beboeren (Leder). 

Arbejdsbyrde 

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan den oplevede arbejdsbyrde og kravene fra 

ledelsens side opleves som stor for medarbejderne under en implementering, 

således at medarbejderne føle sig pressede til at anvende forskellige 

mestringsstrategier, som ikke nødvendigvis fremmer implementeringen. 

(Sundhedsstyrelsen s. 14) På vikingevej har man valgt at implementere tre 

vaske/tørre toiletter og ikke til alle beboere på en gang. Man har valgt at lade 

implementeringsprocessen tage den tid der har vist sig at være nødvendig.  

Jeg tænker da netop dét der med… hele tiden at understøtte medarbejderne i 

forhold til, at det rent faktisk kan være medvirkende til at frigøre nogle 

resurser.. at man ikke skal se det her som en trussel, i forhold til, at "nu 

kommer vi og implementerer nogle ting, så vi kan få færre hænder". Altså, vi 

har jo aldrig kørt det på sådan en måde her(Leder). 
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Vi har meget haft dét der perspektiv... hvis det er noget, der kan frigøre 

resurser til noget andet.. ikke bare og frigøre nogle resurser til, at vi kan blive 

færre medarbejdere. Det har jo aldrig været et sigte for os (Leder). 

 

Ledelse 

 

Ledelsens opbakning er central for en succesfuld implementering. 

Litteraturen påpeger vigtigheden af, at ledelsen har forståelse for indsatsens 

relevans og, hvorfor den skal gennemføres frem for andre indsatser eller 

sideløbende med andre indsatser (Sundhedsstyrelsen, 2011). En af lederne 

udtaler at en af årsagerne til at implementeringen fejlede på den første 

institution var, at der var et lederskifte under implementeringen.  

Altså, der var både ledelsesskift og så videre, så man kan sige, den 

implementeringsdel... det var ikke gået så godt dernede (leder). 

Ledelsen på Vikingevej ser sig som facilitatorer for, at implementeringen kan 

forgå på bedst mulig måde, og svarer således til spørgsmålet om, hvorledes de 

ser sig selv: 

Som indpiskere, og facilliterende på den her måde. Men jeg tænker også dét 

der, når medarbejderne, de kommer tilbage til os og fortæller omkring deres 

oplevelser med borgerne og toiletterne, og de kan mærke den begejstring fra 

borgerne - at de har fået ejerskab over for det her, ikke. 

Altså, det er jo én af de fornemmeste opgaver.. også i forhold til 

medarbejderne, at de skal.. kunne få beboeren til det. Altså, netop dét her med 

mestring af eget liv.. og at øge mestringsevnen, ikke! Altså, det er jo et sigte vi 

har i forhold til alt, hvad vi går og laver… og de så kan se, at det skaber nogle 

resultater, at der er nogen der tager imod, og de rent faktisk kan bruge det, og 

de kan se det skaber en livsglæde, og det skaber et engagement.. blandt 

beboerne, nu kan de lige pludselig noget selv... Dét tænker jeg, har været 

drivkraft også. 

 

Målgruppen 

 

Målgruppen for implementering af vaske/tørre toiletter er både beboerne og 

personalet. I implementeringslitteratur beskrives det, at det er væsentligt, at 

målgruppen har motivation og ejerskab for implementeringen. De forskellige 

parter kan have forskellige opfattelser af, hvad der er målet, og hvad der 

eksempelvis er god pleje og omsorg. På Vikingevej satte personalet og 
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ledelsen et fælles mål om øget livskvalitet og selvhjulpenhed. Beboerne havde 

ligeledes et ønske om øget livskvalitet, men ikke eksplicit ønske om 

selvhjulpenhed. Det forklares ved, at da de aldrig har prøvet at være helt 

selvhjulpne i toiletrutinerne før, på grund af deres medfødte handicaps, så er 

det vanskeligt for dem, at forholde sig til betydningen af selvhjulpenhed i 

disse situationer. Samtidig kan det skabe usikkerhed ved at noget nyt, og 

ukendt skal tages i brug. Ligeledes kunne beboerne frygte, at toilettet ville 

udskifte den personlige kontakt med personalet, som opleves trygt og 

velkendt. En leder fortæller om en beboer: 

Altså, nu kunne en beboer lige pludselig en masse ting selv, og det ville denne 

beboer aldrig af med igen. Altså, virkelig.. bare den begejstring, hvor i starten 

der kunne det godt være sådan lidt fremmedgørende... Men nu føler beboeren 

virkelig at kunne klare sig selv.. selv kunne styre den her proces. Dét der med 

at man ikke er afhængig af andre… Beboerne siger; "Nå, men så skal jeg ringe 

på en klokke eller rykke i en snor, og så kan det være jeg er nummer tre i køen". 

Altså, bare den måde beboeren har taget det ind på (Leder). 

På Vikingevej har man udvalgt beboere, der har potentiale for at blive 

selvhjulpne via vaske/tørre toilettet. En af forskellene blandt de beboere, der 

fik installeret vaske/tørre toiletter på Vikingevej og beboere på den anden 

institution var potentialet til at blive selvhjulpne via toiletterne.  

Den afledte effekt som de to ledere taler om i forhold til deres beboere er 

motivationen til at udføre andre nye aktiviteter selvstændigt. Citat fra en af 

lederne: 

Beboeren har ligesom fået mod på og gøre andre ting selv også, som hun har 

fået hjælp til tidligere…Fx prøve at tage opvasken. Beboeren siger: "Hvis man 

selv kan gå på toilettet, så kan jeg faktisk også godt selv vaske op", eller..”Jeg 

kan selv rydde dét der op", og så har hun fået mere mod på at blive 

selvstændig og selvhjulpen (Leder). 

Lederne påpeger ligeledes, at beboernes funktionsniveau har stor betydning 

for, om toiletterne vil blive anvendt og have den tiltænkte effekt. 

Hvis I vil måle på selvhjulpenhed, så skal I komme på Vikingevej og sætte 

toiletter op, fordi der kan vi flytte noget. Der havde vi jo en hypotese om at vi 

havde nogle borgere, som ville kunne komme til at klare toiletbesøg selv 

(Leder). 

Men nogle af de borgere vi har valgt til det her projekt kan selv forflytte sig, 

men så har de også brug for hjælp til at blive tørret bagefter(Leder). 

Og udtaler at dette ikke ville kunne forekomme på den anden institution. 
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Og det kan de ikke på den anden institution, for det er de simpelthen for 

dårlige til, fordi de blandt andet ikke kan forflytte sig selv (Leder). 

Det er hvert fald meget vigtigt for medarbejderne, at de kan mærke på 

beboerne, at de er glade for det, og at de gerne vil beholde det... Det gør jo 

noget. Så ved de jo, "Vi faktisk har formået og gøre noget rigtig godt, og vi har 

været med til, at de er blevet mere selvhjulpne, som er dét vi egentlig er her 

for(Leder).  

Et andet perspektiv, som lederne påpeger er, at det er vigtigt at inddrage 

pårørende til beboerne i implementeringsfasen, da tilbageholdenhed og 

skepsis blandt pårørende kan smitte af på beboeren. 

Jo, men jeg tænker også, vi har jo så også valgt at det både er de pårørende og 

beboere, der er blevet involveret.. det er jo sådan hele vejen rundt...(Leder). 

Lederne påpeger, at man må have forskelige tilgange til beboerne, da de har 

forskellige forudsætninger, og dermed må personalet tilrette deres tilgang til 

toiletterne til den enkelte beboer. 

Og netop et vaske/tørre toilet er jo ikke bare et vaske/tørre toilet. Det er jo vidt 

forskelligt.. om du kommer ind til beboer 1,2 eller 3, for det skal sælges på vidt 

forskellige måder, hvis vi snakker om salg. Men altså, det er forskellige måder 

tingene skal implementeres på. Ved nogen der går det meget fint, der er det et 

spørgsmål om at sidde med noget teknik, og så sige "Jamen, det her kan jeg 

styre selv". Og andre, så er det vigtigt netop dét der med og få inddraget de 

pårørende på en speciel måde(Leder). 

 

Dokumentation for evalueringen 

 

Løbende dokumentation, evalueringer og feedback til medarbejderne 

understøtter dem i at udvikle og forbedre indsatsen ifølge Sundhedsstyrelsen. 

I implementeringsprocessen på Vikingevej har der netop været fokus på 

dette, og som tidligere beskrevet er medarbejderne blevet inddraget under 

hele processen. Ligeledes har Lab. X udført før- og eftermålinger af beboernes 

aktivitetsniveau og udført op følgende interviews. Hele 

implementeringsprocessen har således været planlagt, evalueret og 

dokumenteret. Tillige har ansvar for disse elementer været afklaret ved 

opstarten af implementeringsfasen.    

 

Virksomhedsperspektivet i et OPI samarbejde  

- Interview af leverandør 
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Denne del af rapporten omhandler en erfaringsopsamling fra leverandør 

perspektivet i implementeringsproces af vaske/tørre toiletter på en special 

institution. Følgende er fremkommet på baggrund af interview med 

forhandler Allan Øgelund, Cura Innovation. Afsnittet er opbygget som 

ovenstående med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 

opmærksomhedspunkter for implementering, der er udvalgt områder med 

særlig relevans set i et leverandørperspektiv.  

 

OPI samarbejde 

 

I dette projekt har OPI samarbejdet givet leverandøren et eksempel på en 

vellykket implementering af vaske/tørre toiletter, samt udviklet 

undervisningsmateriale. Der er ligeledes produceret en video som visualiserer 

OPI samarbejdet og dets fordele. Denne video kan anvendes som 

udgangspunkt for nye samarbejder og kommunale indkøbsaftaler. Det tætte 

samarbejde med institution, medarbejdere, beboere og projektmedarbejder fra 

UCN har medført en forståelse for hinandens arbejdsrutiner og en 

kontekstuel teknologiforståelse som kan anvendes i andre og nye 

sammenhænge. 

 

Nøjagtighed kontra tilpasning 

 

At leverandøren indledningsvis har fået en beskrivelse af beboernes 

funktionsniveau har givet en bedre mulighed for at tilpasse produktet til 

beboeren. At der har været mulighed for at tale med beboerne om deres 

udfordringer har ligeledes været medvirkende til, at tilpasningen og 

implementeringen af toiletterne er oplevet så vellykket. Gennem 

implementeringen har der været en tæt kontakt med både beboere og 

medarbejdere og leverandøren, som har stået for opsætning af vaske/tørre 

toiletterne. Dette betyder, at leverandøren får et grundlæggende kendskab 

til, hvorledes toilettet skal tilpasses den enkelte beboer for at toilettet 

fungerer bedst muligt. Et eksempel på dette fremgår af interviewet, hvor 

leverandøren fremstiller betydningen, at såvel beboere som medarbejdere 

ved, hvorledes beboeren skal placeres på toilettet. Ligeledes at leverandøren 

giver udtryk for at en tilpasning foregår over tid, og selve brusearmen i 

toilettet skal ramme nøjagtigt for at beboeren bliver ren.  

Men hvis de får rumpen nogenlunde tilbage, og har håndvasken foran sig så  

kan de læne sig lidt fremad - så sidder de jo korrekt. Og så er det jo efter.. ti, 

tyvende gang, at vi har fundet ud af at brusearmen står her - Det er den 

vandstyrke, og det er den temperatur(Forhandler). 
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Leverandørne fortæller, at de udfordringer han har oplevet andre steder har 

været, at personalet ikke har turde selv at afprøve toilettet. Ligeledes har 

personalet ikke taget sig tid til, at lære at placere beboeren rigtigt i forhold til 

toilettets vaskefunktion, og indstille toilettet til den enkelte bruger. Disse 

udfordringer har han ikke set på Vikingevej.  

Det kan jo være, at den ikke er indstillet rigtigt. For det første så skal du have 

spulerøret til at vandre frem og tilbage, når du vasker, så får du en større 

vaskeflade. Og så kan det være, du skal have lidt mere tryk på(forhandler). 

 

Karakteristika ved selve implementeringen og frontpersonale 

 

I forhold til dette projekt giver leverandøren udtryk for, at implementeringen 

er foregået eksemplarisk. Både ledere, medarbejdere og beboere har taget sig 

tid til at lære at anvende toilettet og har haft forståelse for, at man må 

afprøve toilettet selv for at kunne lære andre at anvende det. Vikingevej 

installerede et personale vaske/tørre toilet førend, beboerne fik installeret 

toiletterne. Dette netop for at lære toiletterne at kende og lære de forskellige 

indstillings muligheder. Leverandøren har tidligere haft gode erfaringer med, 

at der udnævnes nøglepersoner eller superbrugere, men har erfaret, at det 

har været svært, at lære disse nøglepersoner nye arbejdsrutiner. 

Leverandøren udtaler, at årsagen til, at personalet på Vikingevej har været 

så gode til at få toiletterne implementeret hos beboerne, er, at personalet har 

været forandringsvillige, han udtaler:  

De har været med på det. De har ikke været 

forandringsmodstandere(Leverandør). 

Han udtaler, at han tidligere har oplevet personale, som ikke har været 

forandringsvillige i implementeringsprocesser, og erfaringerne har været, at 

dette har været alt afgørende for, om toiletterne bliver anvendt.   

De er ikke forandringsvillige nok.., det er ikke negativt ment, men det er de 

bare ikke(Leverandør). 

I dette projekt opleves personalet som engageret og interesseret i at få 

toiletterne tilpasset og implementeret. Personalet har hurtig lært at betjene 

toiletternes funktioner, og har taget imod toiletterne fra det første møde med 

leverandøren.    

Der er ejerskab her. Her kender de deres beboere. De.. jamen, det kan du også 

mærke på dem her: "Det er mit Vikingevej"(leder). 
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Ledelse og Organisatoriske faktorer 

 

Det der kendetegner denne institution ud fra et leverandør perspektiv har 

været, at organisationen har været klar til implementering. Ledelsen har 

støttet op om medarbejderne, og man har ladet medarbejderne være en aktiv 

del af implementeringen. Man har også forventet, at medarbejderne har 

anvendt toiletterne, og at de har lært sig at bruge toiletterne inden beboerne 

fik dem installeret  

Jamen, det har fungeret rigtig fint. Og det har det, fordi, at man fra starten af 

har været opmærksom på, at det er en lang proces...(leverandør). 

Morten og Sidse har været med på det. Der er ikke nogle led, som ikke har 

været med på(Leverandør). 

Dokumentation for evalueringen 

 

Dokumentation i form af beboernes tilfredshed med teknologien har stor 

betydning for nye samarbejdspartnere. En sådan dokumentation kan være 

med til, at virksomheden kan komme i kontakt med andre kommuner og 

institutioner, og dermed etablere nye samarbejds- og forretningsområder. Det 

viser også, at leverandøren har en forståelse for slutbrugerne og deres 

funktionsnedsættelser, hvilket er et væsentlige aspekt i forhold til 

implementering af vaske/tørre toilettet.  Der er i projektet udarbejdet en film, 

som visualiserer samarbejdet og implementeringsprocessen. Filmen er 

tilgængelig på: 

http://www.ucn.dk/Forside/Forskning_og_udvikling/Indsatser/Teknologier_i_

Borgernær_Sundhed/Lab-_X.aspx 

 

DEL 3: UNDERVISNINGSFORLØB  

Følgende afsnit beskriver undervisningsforløbet på Vikingevej. 

På baggrund af erfaringerne fra proces interviewet (se side 9 i denne rapport), 

ønskes der i dette projekt på Vikingevej, at sætte fokus på afprøvning af metoder, 

hvor personalet i større grad inddrages i implementeringsprocessen.  

Implementeringsprocessen på en anden institution end Vikingevej stødte på 

udfordringer, som vi bevidst valgte at anvende konstruktivt i dette projekt, 

ved at have en ny retning, bl.a. med undervisning af personalet, med henblik 

på øget ejerskab af projektet. 

Personalet har en afgørende rolle i implementeringsperioden, via deres 

indsigt i de 3 beboeres funktionsniveau, selvhjulpenhed, og mestringsevne, 

http://www.ucn.dk/Forside/Forskning_og_udvikling/Indsatser/Teknologier_i_Borgernær_Sundhed/Lab-_X.aspx
http://www.ucn.dk/Forside/Forskning_og_udvikling/Indsatser/Teknologier_i_Borgernær_Sundhed/Lab-_X.aspx
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samt personalets ressource forbrug inden/under og efter projektets start. Det 

er personalet, der til dagligt har den tætte og tillidsfulde kontakt til de 3 

beboere, det er dem, som beboerne spejler sig i, når noget nyt skal afprøves, 

og når dette indebærer, at deres daglige kendte rutiner  ændres. Personalet 

har via deres relation til beboerne afgørende betydning i processen omkring 

installering af toiletterne, samt i forhold til at motivere beboerne til at 

afprøve toiletterne. 

Med afsæt i personalets afgørende rolle, samt i procesinterview ved 

implementering af toiletter, planlægges et undervisningsforløb af personalet 

på Vikingevej. Udarbejdelse af undervisningsmaterialet tager afsæt i, at 

personalet skal inddrages i processen fra start til slut, for derved at opnå 

størst mulig ejerskab til projektet. Personalet skal anerkendes, bl.a. via 

inddragelse i hele processen.  

 Alle i personalegruppen skal deltage i 2-3 undervisningsseancer 

 Alle i personalegruppen skal se, afprøve og undervises i toiletterne 

 Alle skal have specifik og generel viden omkring implementering og 

forankring 

 Den enkelte medarbejder skal se egen vigtige rolle i processen, og skal 

have mulighed for at italesætte ønsker, fornemmelser og udfordringer i 

forhold til implementering af toiletterne. 

 Undervisningen skal medvirke til at skabe tydelighed og troværdighed 

omkring projektet. 

Indhold: 

Som et muligt implementeringsværktøj afprøves IPad, og denne udlånes 

midlertidigt fra Aalborg kommune, Innovations afd. Forud for 

undervisningen er der påbegyndt en udarbejdelse af video-instruktioner med 

hhv. funktioner og vedligehold i forhold til toiletterne. Instruktionerne er 

udarbejdet af 2 personaler (tovholdere i projektet) i samarbejde. Fremvisning 

af instruktionerne vil indgå som en del af 2. undervisningsgang. Formålet 

med video instruktionerne er, at beboere, medarbejdere og vikarer skal have 

forudsætninger for at anvende og rengøre toiletterne.  IPad instruktioner vil 

give de 3 involverede beboere mulighed for visuelt at forberede sig og dermed 

medvirke til forudsigelighed, i forhold til dette nye tiltag i deres hverdag. 

Første undervisnings gang, den 20./8.- 2015 

Morten Lundgard gennemgår kort projektets set up, ud fra følgende 

overskrifter: 

 Tidslinje- med væsentlige datoer (se næste afsnit) 

 Relevans for Vikingevej  

 Tovholdernes rolle 
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 Dokumentation 

Herefter tager Lisbeth Raunholt Møller SOSUnord over som underviser, 

med følgende indhold: 

 Formålet med undervisningen samt gennemgang af 

implementerings proces og rollefordeling.  

 Gevinster ved brug af velfærdsteknologi i hverdagen for borgeren, 

medarbejderen, pårørende og for Aalborg kommune. Personale 

gruppen inddrages ved dette punkt, via deres egne refleksioner 

omkring gevinster ved brug af velfærdsteknologi. 

 Tanker og refleksioner omkring egen erfaring ved brug af vaske-

tørre og vaske toilet deles i gruppen. 

 Gennemgang af lignede projekt i Aarhus kommune 2012-2013 ud 

fra overskrifterne målgruppe, inklusionskriterier, resultater, 

erfaringer samt anbefalinger fra Aarhus projekt. (Aahrus, 2013)  

 Overvejelser ved implementeringen samt anbefalede løsninger på 

implementeringsudfordringer (kilde: sundhed og omsorg 

velfærdsteknologisk enhed, Aarhus kommune) 

Anden undervisnings gang, d. 3./9.- 2014. 

Undervisningen varetages af Lisbeth Raunholt Møller SOSUnord, med 

følgende indhold: 

 Siden sidst, deling af solstråler og eventuelle sten på vejen 

 At skabe vellykkede forandringer. Personalet inddrages ud fra 

refleksionsspørgsmålene Hvad er vigtigst i dette forløb for at skabe 

vellykkede forandringer? Hvad bliver nødvendigt, hvilke 

forhindringer/barrierer ser du? Og dine umiddelbare tanker 

vedrørende indsatsen. 

 Refleksioner og aftaler vedrørende korkret pædagogisk tilgang i 

forhold til borgeren. 

 Drøftelse af netværkets rolle/inddragelse i processen. 

 Dokumentation af udfordringer og gevinster, samt tydelig rolle 

fordeling. 

Undervisningsform 

Undervisningen har været dynamisk med en vekselvirkning af oplæg fra 

underviser, samt øvelser hvor personalet er aktivt deltagende. På 

baggrund af personalets aktive deltagelse har der været justeringer i 

undervisningsmaterialet fra 1. gang til 2. gang, da nye ideer/udfordringer 

er blevet synlige undervejs.  
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Personalet er eksperter i forhold til kendskab til målgruppen på 

Vikingevej, og deres refleksioner og input er vigtige i forhold til et 

vellykket implementeringsforløb, samt i forhold til at få ”ejerskab” til 

projektet. Videns- og erfarings deling er vigtige elementer i forhold til at 

skulle arbejde tæt sammen i hverdagen. Gode som udfordrende 

oplevelser/erfaringer/spørgsmål og undring synliggøres via italesættelse og 

disse diskuteres, og mulige løsninger findes i fælleskab.  

 

                                 

 

 

 

 

 

Personalet er aktivt deltagende i 

undervisningen. Her diskuteres, hvilke 

gevinster der ses i brug af 

velfærdsteknologien i hverdagen for 

henholdsvis borgeren, medarbejderen, 

pårørende og arbejdsplads 

Personalet bliver hørt i forhold til egne 

refleksioner ved at afprøve toilettet. 

Hvad er den umiddelbare oplevelse? 

Hvordan kan vi anvende vores 

oplevelse/erfaringer ved at afprøve 

toilettet i forhold til, at beboerne får en 

god oplevelse når de skal afprøve 

toilettet? 

Hvordan forbereder vi bedst muligt 

beboerne? 

Hvilke faktorer er vigtige at medtænke? 
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Evaluering 

Undervisningsforløbet af personalet på Vikingevej, evalueres på status 

mødet d. 11./11.- 2014.  

Personalet oplever, at de har fået den undervisning, de har haft behov for, 

undervisningen har været dækkende, og der er ikke behov for en 

opfølgning som planlagt. 

Det har haft stor værdi at have undervisningen delt over to gange, og ikke 

over 1 dag som først planlagt. Observationer ved første undervisningsgang er 

anvendt i forhold til justeringer af indholdet til anden undervisningsgang, 

hvilket har medvirket til en dynamisk og konstruktiv undervisningsproces, 

hvor personalets input har haft stor betydning. Selve 

undervisningsmaterialet er vedlagt som bilag 2 i denne rapport. 
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DEL 4: OPSUMMERING AF ERFARINGER OG RESULTATER 

FOR IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 

 

Indledningsvis opstillede Ålborg kommune nogle kvalitetsmål for 

implementeringen af vaske/tørre toiletter på Vikingevej. Der ønskes svar på 

om implementeringen af vaske/tørre toiletter har medført: 

 

Frigøres der ressourcer vha. toiletterne (den organisatoriske kvalitet)? 

To ud af de tre beboere er blevet helt selvhjulpne ved hjælp at toiletterne, og 

den tredje skal have mindre hjælp end før, grundet toilettets vaskefunktion, 

således at medarbejderen ikke skal udføre denne rutine.  

 

Større grad af selvhjulpenhed for beboeren (den brugeroplevede 

kvalitet) 

To beboere er blevet helt selvhjulpne og den tredje mere selvhjulpen end før. 

Som en afledt effekt har denne oplevelse af selvhjulpenhed og dermed 

selvstændighed givet motivation til at kunne udføre andre og nye aktiviteter i 

hverdagen selvstændigt.  

 

Større oplevelse af livskvalitet (den brugeroplevede kvalitet)? 

Alle tre beboerne giver udtryk for, at toiletterne har givet en øget livskvalitet, 

frihed og uafhængighed af personalet.  

 

Større medarbejder tilfredshed (den medarbejderoplevede kvalitet)? 

Medarbejderne giver udtryk for, at toiletterne forbedrer både deres fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø.  
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Bilag 1 

Beskrivelse af Living lab og teknologi  

 

Formål: 

Implementering af 3 skylle/tørre toiletter på Botilbuddet Vikingevej i 

Nørresundby. Toiletterne forhandlet og tilpasset af Cura Innovation.  

Efter aftale med Ålborg kommune – Innovations afdelingen varetager Lab. X i 

samarbejde med Vikingevej/living lab. og Cura Innovation 

implementeringsprocessen af toiletterne med udgangspunkt i 

målepunkter/undersøgelsesspørgsmålene nedenfor. Disse målepunkter er 

visioner fra Ældre- og Handicapforvaltningen: 

 At frigøre ressourcer vha. toiletterne (den organisatoriske 

kvalitet) 

 At borgeren bliver mere selvhjulpen vha. toiletterne (den 

brugeroplevede kvalitet) 

 At toiletterne medvirker til livskvalitet (den brugeroplevede 

kvalitet) 

 At medarbejderne er tilfredse med toiletterne (den 

medarbejderoplevede kvalitet) 

Lab. X har derfor foretaget: en før måling, forandringer undervejs og 

eftermåling og undersøger om der er grobund for den ”gode historie”.  

 

Præsentation af Living lab. Vikingevej 

Vikingevej Stuen:  

Her er 21 boliger for borgere med fysiske handicaps af forskellige grader, samt 

medfødte hjerneskader. Enkelte af de nuværende borgere har en moderat 

erhvervet hjerneskade. Borgerne får individuel støtte til alle hverdagens 

praktiske opgaver og aktiviteter. De har behov for døgndækning. Dette tilbud 

udvides løbende, idet tomme lejligheder på stedets 1. sal visiteres til borgere, som 

tilknyttes tilbuddet i stuen.  

Målsætningen er at inddrage borgerne mest muligt i eget liv. Alle har ret til et 

liv på egne præmisser, hvorfor der tilstræbes at fastholde og udvikle den enkeltes 

kompetencer og ressourcer, så de netop opnår maksimal selvbestemmelse og 

selvstændighed ud fra den enkeltes situation. Støtten tilbydes således, at 
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borgerens initiativer imødekommes, og de får mulighed for selv at udføre så 

mange funktioner som muligt i alle aspekter af hverdagen. 

Der arbejdes i høj grad med at opbygge og indarbejde rutiner omkring 

hverdagsaktiviteter, således, at borgeren oplever struktur og forudsigelighed i 

hverdagen, dog med plads til spontanitet, hvis dette styrker den enkelte borgers 

livskvalitet. 

Vi støtter og opfordrer borgerne til at finde en dagsbeskæftigelse, så de får 

mulighed for at socialisere sig med omverdenen, samt får trænet deres sociale 

kompetencer med andre end deres medbeboere. 

Det pædagogiske arbejde er i et vist omfang baseret på en neuropædagogisk 

indfaldsvinkel med fokus på udvikling og vedligeholdelse af allerede opnåede 

færdigheder. Endvidere hviler det pædagogiske tilbud på et helhedsorienteret 

humanistisk livssyn, hvor den enkelte oplever en hverdag præget af tryghed, 

nærhed, udfordringer og oplevelser. 

Baggrunden for implementeringen af toiletter: 

Det har været en udfordring at implementere toiletter med skylle og 

tørrefunktion på en lignende institution i Nørresundby: Østergade kollegiet. 

Toiletterne fungerer nu, men efter en lang implementeringsperiode. Lab X 

ønsker at undersøge og udvikle en optimal implementerings metode på 

Vikingevej via afprøvning af metoder, der har fokus på inddragelse af personalet 

og beboerne. Herved testes om brugerdrevne metoder kan lette 

implementeringsprocessen. Formålet er ligeledes at designe en 

implementeringens metode som efterfølgende kan anvendes ved en fremtidig 

implementering af teknologier på tilsvarende institutioner. Formålet er at 

evaluere på, om de tre beboere opnår højere grad af selvstændighed og 

livskvalitet samt en måling på, om arbejdsmiljøet forbedres og 

ressourceforbruget reduceres. 

Vikingevej ønsker at forbedre selvstændigheden i forhold til hverdagsaktiviteter 

for beboerne. Implementeringen af skylle/tørre toiletter forventes at give 

beboerne øget selvstændighed og frihed til at varetage den personlige hygiejne 

selv, uden at være afhængig af institutionens personale, - evt. med mindre hjælp.   

Kontaktperson:  

Leder: Morten Lundgaard  

E-mail: molu-aeh@aalborg.dk 

Tlf.: 99 31 69 94 

Præsentation af teknologien – Skylle/tørre toilet 

Cura Innovation udvikler innovative betjenings- og justeringsfunktioner, der har 

til formål, at handicappede og patienter med nedsat funktionsevne bliver mere 

selvhjulpne i badeværelser i private hjem, ældreboliger og på hospitaler. 

mailto:molu-aeh@aalborg.dk
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Forbedring af hygiejne og arbejdsmiljø for plejeren er også en væsentlig 

målsætning for Cura Innovation. 

Firmaet Cura Innovation forhandler og tilpasser skylle/tørre toilettet, som 

implementeres på Vikingevej. 

Cura Innovation ønsker at få afprøvet toilettet med henblik på at få nogle 

erfaringer med implementeringsprocesser i praksis, og evt. ideer til forbedringer 

af disse processer til fremtidige toilet implementeringer.  

Toilettet har følgende indstillinger og funktioner: 

 Skylle funktion med vand (forskellige temperaturer) 

 Tørrefunktion med varm luft (forskellige temperaturer) 

 Rensefunktion 

 Alle funktioner betjenes med en fjernbetjening 

 

Kontaktperson:  

Allan Øgelund 

 Cura Innovation 

 Rømersvej 31 

 DK-7430 Ikast 

 Tlf.: +45 70 20 34 22 

 Tlf.: +45 29 62 96 22 

 E-mail: Allan@curainnovation.com 

Aktører:  

Ålborg kommune indkøber hjælpemidler til kommunens borgere og 

plejeinstitutioner. Ålborg kommune er interesseret i at kende til muligheder og 

udfordringer ved anvendelse og implementering af skylle/tørre toilet.  

Institutionsleder: Ønsker større selvstændighed og øget aktivitetsniveau i 

forhold til hverdagsrutiner i forbindelse med toiletbesøg og egen hygiejne for 

beboerne på institutionen.   

Cura Innovation: Virksomhed der forhandler skylle/tørre toilet til bl.a. Ålborg 

kommune. 

Lab. X: Ønsker at udvikle og afprøve brugerdrevne innovative metoder i Living 

labs. inden for velfærds- og teknologiområdet. 

Metode og design for afprøvningen 
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Lab. X vil anvende forskellige metoder for implementering og afprøvning/ test af 

skylle/tørre toiletter. Følgende metoder ønskes anvendt i de tre forskellige faser: 

1.fase: før/opstart, 2. fase: implementeringen og 3. fase: efter/afslutningen: 

Projektet skal undersøge følgende: 

- Selvhjulpenhed hos beboere (anvende de funktionsbeskrivelser der 

findes nu og efter projektet måle, om der er øget selvhjulpenhed ved 

toiletbesøg – hvis ikke der eksisterer nogen, skal der laves en før og efter 

funktionsvurdering på psykiske, fysiske og sociale funktioner ved 

toiletbesøg). 

 

- Livskvalitet (oplever beboerne større frihed og livskvalitet målt på 

borgernes oplevelse på en VAS skala ) 

 

- Ressourceforbrug (skal plejen anvende mindre tid på toiletbesøg? Målt 

på tid anvendt i dag kontra efter implementeringen, anvende tal fra 

Vikingevej herpå) 

 

- Plejens arbejdsmiljø (interview om arbejdsgange før og efter) 

 

Arbejdsplan: 

Før- undersøgelser/start: 

 Procesinterview af udvalgte medarbejdere fra Østergade kollegiet (deres 

erfaringer med implementeringsprocessen) 

 Før målinger – funktionsvurderinger af de tre beboer (ADL taxonomi) 

 Optælling af tidsforbrug ved nuværende toiletrutiner 

 Vurderinger af nuværende arbejdsstillinger hos personalet 

Implementeringen: 

 Undervisning af personalet fra Cura Innovation 

 Undervisning af personalet ved Lab. X personale 

 Undervisning af beboerne 

Efter undersøgelser/afslutning: 

1) Procesinterview af udvalgte medarbejdere fra Vikingevej (deres erfaringer 

med implementeringsprocessen) 

2) Efter målinger – funktionsvurderinger af de tre beboere (ADL taxonomi) 

3) Optælling af tidsforbrug ved de nye toiletrutiner 

4) Vurderinger af nuværende arbejdsstillinger hos personalet 
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Bilag 2 

Undervisningsgang 1 
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Undervisningsgang 2 
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Bilag 3 

ADL-taxonomier for de tre beboere påVikingevej 
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Bilag 4

 

 


