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Indledning 

Projektet Demens i Hjemmet har gennem de sidste 3,5 år søgt at bidrage til at skabe 

nye, anvendelige teknologier til det stigende antal hjemmeboende mennesker med 

demens. Demens er en folkesygdom, som forekommer for mere end 1 procent af 

befolkningen og kan forekomme i forskellig grad og vil give udslag i forskelligartede 

symptomer. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens vil antallet af personer med 

demens stige markant i fremtiden1. I Demens i Hjemmet er der taget udgangspunkt i 

at skabe teknologier til personer med let demens. Der er taget udgangspunkt i 

demens, fordi der forventes at være et stort markedspotentiale, idet der er et 

stigende antal, og mere end 3000 danskere under 65 år aktuelt har sygdommen. Der 

taget specifikt udgangspunkt let demens, da der er behov for, at teknologi inkluderes 

tidligt i demensforløbet, for at sikre optimal effekt og muliggøre fortsat anvendelse. 

Behovet opstår fordi demenssygedomme oftest har et hurtigt progredierende forløb, 

og det vil sent i forløbet være særdeles vanskeligt at lære nye ting, pga. den nedsatte 

kognitive funktion. Der forventes derfor at være et behov for teknologier målrettet 

dette område nu og i fremtiden. For at teknologier bliver så succesfulde som muligt, 

er det essentielt, at der tages udgangspunkt i slutbrugers behov i 

produktudviklingsfasen. Projektet har således søgt at forfine og udvikle den 

brugerdrevne innovationsmetode i relation til personer med let demens.  

Demens i Hjemmet er blevet til gennem et 

Offentlig-Privat Innovationspartnerskab 

(OPI), hvor offentlige aktører indgår i et 

ligevægtigt samarbejde med private 

virksomheder for at udvikle nye løsninger til 

offentlige driftsopgaver. Projektet er således 

blevet til gennem et samarbejde imellem 

Teknologisk Institut, Socialstyrelsen, 

Designskolen Kolding, tre kommuner og seks private virksomheder. Projektet har 

modtaget støtte fra Program for Brugerdreven Innovation samt EU Regionalfonden. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af mødereferater, interviews med partnere, 

samt information fra afslutningskonferencen med henblik på at give indsigt i hvilke 

erfaringer, der er gjort igennem projekt, samt hvad det samlede udbytte af projektet 

har været. Rapporten giver således indsigt i projektets formål, proces, udbytte og 

leverancer.  

Formål med projektet 

Jf. projektansøgningen har projektets formål været dels at medvirke til at en række 

konkrete virksomheder, som indgår i projektet, får kendskab til at benytte 

                                                      
1
 http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/noegletal 

”Projektet har været yderst interessant, 

fordi man har fokuseret på udvikling af 

nye teknologier og ikke allerede 

eksisterende. Derudover har der været det 

rigtige samspil mellem parterne, som har 

indbudt til den helt rigtige blanding af 

perspektiver” citat fra Socialstyrelsen 

 



 

2 
 

systematiske og videnskabelige metoder til at afdække fremtidige brugerbehov 

(brugerdreven innovation), dels at anvende brugerdrevne metoder (antropologiske og 

sociologiske mv.) til at afdække og belyse nyligt diagnosticerede personer med 

demens erkendte og ikke-erkendte behov med henblik på at styrke udviklingen af 

teknologiske hjælpemidler, der kan forbedre målgruppens vilkår og livskvalitet mv. 

Mål med projektet  

Jf. projektansøgningen har projektets målsætning været, at de involverede 

virksomheder tilegner sig nye, systematiske og videnskabeligt baserede metoder til 

afdækning af brugers og kunders behov, og at projektet dermed også bidrager til en 

øget anvendelse af brugerdreven innovation i Danmark. 

Målsætning er ligeledes, at projektet resulterer i udvikling og design af en række nye 

teknologiske hjælpemidler, der kan lette hverdagen for nyligt diagnosticerede 

demente og deres pårørende. 

Projektleverancer  

Jf. projektansøgningen har projektets primære leverance været seks mock-ups 

(produktprototyper) af fremtidige teknologiske produkter til demensområdet. De seks 

mock-ups skal indeholde henholdsvis tre produkter, der sigter mod at understøtte og 

afhjælpe personen med demens i hans eller hendes funktionsnedsættelse, og tre 

produkter der sigter mod at udsætte den demensbetingede funktionsnedsættelse. 

Målet var at de seks mock-ups efterfølgende kunne danne grundlag for inspiration til 

fremtidige produkter, således at projektet ikke kun bidrager med seks hjælpemidler, 

men potentielt langt flere. Desuden har projektet skullet forfine og udvikle den 

brugerdrevne innovationsmetode og levere en brugerdreven innovationshåndbog, der 

beskriver den udviklede metode i forhold til personer med let demens. Bogen har 

virksomheder som målgruppe.  

Anvendelighed for andre  

Målgruppen i dette projekt er hjemmeboende personer med let demens samt deres 

pårørende. De teknologiske løsningsmodeller til primær støtte af kognitive funktioner, 

der bliver resultatet af dette projekt sammen med de udviklede metoder til 

brugerinvolvering, vil med stor sandsynlighed være brugbare hos en større kreds af 

brugere; eksempelvis personer med senhjerneskade, sværere grad af demens og 

personer der i kortere eller længere tid udvikler demens(lignende)symptomer som 

følge af anden sygdom.  

 

Desuden kan projektet være interessant for diverse fagpersoner, som arbejder med 

personer med demens, herunder demenskoordinatorer, -rådgivere, -vejledere samt 

pædagoger. Ligeledes vil projektets mål vedrørende en forfinelse af den brugerdrevne 

innovationsmetode i relation til den omtalte målgruppe, give virksomheder bedre 

redskaber til fremadrettet at produktudvikle.  
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Definitionen af let demens i projektet  
Der opereres i dette projekt ikke ud fra gængse lægediagnoser, men der tages i 

stedet udgangspunkt i de forskellige symptomer på demens på tværs af diagnoser. 

Det vil sige, det er symptomerne, der er afgørende og ikke hvilken specifik eller 

eksakt demensdiagnose, der ligger til baggrund for symptomerne eller 

funktionsnedsættelserne.  

Det er vigtigt at påpege, at der i projektet er arbejdet med gruppen: Let demente. Let 

demens ses i mange aldersgrupper, og det er ikke alderen, der er afgørende for 

deltagelse i projektet, men omfanget eller sværhedsgraden af demensen. Sagt med 

andre ord. Let demens – uanset alder.  

Desuden er der i projektet taget udgangspunkt i, at den demensramte har en mere 

eller mindre klar erkendelse af de kognitive ændringer demenssygdommen medfører. 

Der vil næppe være personer helt uden erkendelse, der indgår i projektet, idet de ikke 

ville være i stand til at beskrive deres problemstillinger, vurdere effekt, validitet med 

videre.  

Let demens og tegn på let demens  

Det første tegn på, at mennesker er ved at udvikle en demenssygdom, er typisk at 

hukommelsen svigter. Personerne får svært ved at lære nye ting og har problemer 

med at huske, hvad der er netop er sket. Senere opstår der problemer med at 

kommunikere med andre, koncentrationen forringes, praktiske opgaver volder besvær 

og evnen til at se sammenhænge og tænke logisk forringes2. 

 

Normalt når vi møder en udfordring, krydser vi den ved hjælp af en bro, der er lavet af de erfaringer, 
som vi har gjort os igennem livet. Hos mennesker med demens kan disse nogle gange forsvinde, og man 
kan ved aldrig vide, hvor og hvornår dette sker. Nogle gange kan broerne erstattes eller omgås. Andre 

gange er de væk for altid. Billederne er fra Demens i Hjemmet filmen ”Hvad er Demens?”.   
Designskolen Kolding. 

 

 

 

 

                                                      
2
 http://www.videnscenterfordemens.dk/ 
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Ud fra ovenstående er nedenstående tegn på let demens uddraget og anvendt i 

projektet: 

Tegn på let demens  

1. Hukommelsen svigter 
 

2. Svært ved at lære nye ting 

3. Problemer med at huske, hvad der netop er sket og skal ske 

4. Problemer med kommunikation  

5. Koncentrationsevnen forringes 

6. Praktiske opgaver volder besvær 

7. Nedsat evne til at se sammenhæng og tænke logisk 

8. Genkendelse af personer og genstande  

9. Svigtende orienteringsevne i tid og sted 

10.  Ændret personlighed og humør 

 

Logo for projektet Demens i Hjemmet 

I projektet har Designskolen Kolding udviklet et logo:  

 

 

 

Logoet symboliserer, at hverdagens daglige aktiviteter og gøremål begynder at volde 

besvær, når et menneske får demens. Borgeren med demens får svært ved at holde 

fokus og sætte struktur på de handlinger, som vedkommende skal foretage sig. Derfor 

er logoet i starten 'skraveret' og uskarpt i konturen. Projektet skal udvikle teknologier, 

der kan støtte og hjælpe let-demente i hverdagen, så det kaotiske og ustrukturerede 

igen bliver logisk og til at håndtere i hverdagen. Derfor er logoets bogstaver til sidst 

skarpe og tydelige. Stikord til logoet, som samtidig er inspiration til at forstå tankerne 

bag projektet, er: 

- Logoet "driller" beskueren - modtagerens eget sind bliver en aktiv del af 

fortællingen 
- Logoet skal kommunikere klart, men stadigt være åben for fortolkning. 
- Logoet skal rumme et billede på struktur - demensen til trods - på noget 

diffust, der "samler sig" (og derfor giver mening). 
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Oversigt over deltagende partnere og deres motivation for at deltage 

 

 

Vejle Kommune har valgt at indgå i projektet "Demens i 
Hjemmet", da projektets sigte bl.a. er at udvikle og designe 
en række nye teknologiske hjælpemidler, der kan lette 

hverdagen og øge livskvaliteten for nydiagnosticerede 
demente og deres pårørende. Dermed understøtter 

projektet seniorområdets vision, om at prioritere de 
svageste. Vejle har indgået i projektet fordi metoden i 
projektet tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov 

Projektets er endvidere i god tråd med Kommunens 
demenshandleplan.  

 
 

 

Esbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg har udarbejdet en 

strategi for innovation og velfærdsteknologi, som falder 
godt i tråd med projekt "Demens i Hjemmet". Derfor har 

Esbjerg Kommune valgt at indgå i projektet. 
 
Det er vigtigt, at tiltagene i forbindelse med 

velfærdsteknologi har som sigte, at frigive tid fra 
rutineprægede opgaver til pleje og omsorgsopgaver. Nye 

velfærdsteknologiske projekter skal også vokse ud af 
borgernes behov. Det er derfor afgørende at involvere 

borgerne i definitionen af, hvordan velfærdsteknologiske 
tiltag kan medføre en forbedret hverdag. Således at 
borgerne føler en forbedring på de dele af deres liv, som 

teknologien berører. Samt at teknologien understøtter og 
forstærker den daglige tryghed og sikkerhed i brugernes 

daglige gøremål og mobilitet. Teknologierne skal medvirke 
til, at borgere trods funktionsnedsættelse kan mestre egen 
livssituation længst muligt i eget hjem.  

 

 

Odense Kommune har siden 2008 haft fokus på 

velfærdsteknologi, og har i den forbindelse indgået i en 
række velfærdsteknologiske afprøvnings- og 
implementeringsprojekter. Grundlæggende tager Odense 

Kommunes arbejde med velfærdsteknologi udgangspunkt i 
borgere og medarbejdere, og deres behov for 

velfærdsteknologi i dagligdagen. Velfærdsteknologien skal 
understøtte brugerne ved at gøre dem mere selvhjulpne 
samt give mere tid til omsorg og pleje. 

 
 

 

PlayAlive er en innovativ virksomhed, som er specialiseret i 
at udvikle interaktive løsninger. Disse løsninger har det til 
fælles at de motiverer til mere fysisk bevægelse - for både 

børn og voksne.  

http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/vejle-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/esbjerg-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/odense-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/vejle-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/esbjerg-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/odense-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/vejle-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/esbjerg-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/odense-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/vejle-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/esbjerg-kommune.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/kommuner/odense-kommune.aspx
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I projektet vil PlayAlives interaktive platform danne 

grundlag for diverse mock-ups, hvor fokus ligger på 
motivation til bevægelse og kognitiv træning hos de let 
demente. Fysisk og kognitiv træning menes at have en 

forebyggende effekt på sygdommens hastighed og dermed 
den dementes livskvalitet. 

 
 

 

DETECH udvikler og producerer elektronik som 

underleverandør til offentlige og private virksomheder i 
Danmark.  

DETECH tilbyder, at producere prototyper af kundernes 
elektronik. Produktionen foregår primært i DETECHs egne 
produktionsfaciliteter, men i enkelte tilfælde vil 

produktionen foregå hos en samarbejdspartner ude af 
huset. Det giver en stor fordel for kunderne, som herved 

kan betjenes både hurtigt og 
fleksibelt. 
 

DETECH har valgt at indgå i projektet "Demens i Hjemmet", 
fordi projektet kan blive til gavn for dementes livskvalitet. 

Desuden er den brugerdrevne vinkel på 
udviklingsarbejdet med frembringelse af prototyper til nye 
produkter, både spændende og en ny måde for 

virksomheden at arbejde på. 
 

 

Astrid Leisner & Søn har i over 35 år udviklet og produceret 
standard- og specialtilpassede hjælpemidler, der via enkelt 

design, fleksibilitet og brugervenlighed er med til at lette 
hverdagen for og skabe øget velvære hos mennesker med 
sygdom og/eller handicap. Udvalget består bl.a. af 

produkter, der støtter hukommelsen hos mennesker med 
demens (eller anden kognitiv sygdom) og er en stor hjælp 

for såvel den demensramte og dennes pårørende. Foruden 
pilleæsker, medicin-/alarmure og "Husk 'o' fonen", der gør 
det lettere at huske små såvel som store ting i hverdagen, 

producerer Astrid Leisner & Søn kalde- og 
overvågningsanlæg, der er med til at sikre, at den 

demensramte ikke farer vild eller kommer til skade - og 
hurtigt kan få hjælp, hvis behovet opstår. Astrid Leisner & 
Søn har stor know-how på området og hjælper den enkelte 

bruger med at finde den bedste løsning tilpasset 
individuelle behov. 

 
 

http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/astrid-leisner-soen.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/astrid-leisner-soen.aspx
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Care4all er en innovativ virksomhed der løbende udvikler 
elektroniske løsninger til sporing og genfinding for offentlige 

og private virksomheder.  
 
Care4all har valgt at gå med i projektet "Demens i 

Hjemmet" for at få en større viden indenfor 
demensområdet, og hermed få ideer til udvikling og 

forbedringer til denne gruppe. 
 
 

 

Tele Call har erfaring inden for telekommunikation, og har 
specialiseret sig i at hjælpe ældre og handicappede med at 

finde telefoner og kommunikationshjælpemidler, der er 
tilpasset den enkeltes specielle behov. 
 

Tele Call har fokus på ældre og handicappedes behov for 
tryghed og bedre livskvalitet. Tele Call har specialiseret sig 

og opbygget Danmarks største udvalg af enkle telefoner og 
telefonhjælpemidler til personer med nedsat 
funktionsniveau - og ikke mindst ekspertisen til at rådgive 

såvel brugere og pårørende som kommunernes 
kommunikationscentre omkring valg af telefoner og 

hjælpemidler. 
 
Målsætningen for Tele Call er at bidrage med 

virksomhedens kompetencer inden for telefon- og 
kommunikationsteknologi til at skabe 

kommunikationsløsninger, der kan komme den enkelte og 
samfundet til gavn. 

 
 

 

e-mergency består af et hold kreative digitale specialister, 

som beskæftiger sig med interaktive løsninger og synergi 
mellem medieplatforme. e-mergency har specialiseret sig i 

velfærdsteknologisk software.  
 
e-mergency’s produkter er målrettet plejecentre, 

hjemmeplejen og foreninger. Produkterne er værktøjer til 
hverdags-støtte i eget hjem og socialpædagogiske 

værktøjer beregnet til at skabe trygge og rare rammer på 
plejecentre m.v. e-mergency blev grundlagt i 2001 af 
indehaver Brian Østergaard, og siden 2011 har e-mergency 

beskæftiget sig med velfærdsteknologi bl.a. til mennesker 
med demens.  

 
e-mergency arbejder med velfærd og velfærdsteknologi på 
nye måder – og altid med borgeren i centrum. e-

mergency’s store interesse for velfærdsteknologiske 
løsninger bunder i ønsket om at være med til at sikre alle 

borgere en bedre velfærd i fremtiden. Demensområdet er 

http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/care-4all.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/tele-call.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=e-mergency+digital+creatives&source=images&cd=&cad=rja&docid=3e4ZjSsU3z0xSM&tbnid=h2YlohWgAJG29M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/115002306720310541946/about&ei=uT3EUaCmDqab0AXJ_IGYBQ&bvm=bv.48293060,d.ZG4&psig=AFQjCNGg52s3oVCTQYyf_zhC91Mptyf8YA&ust=1371901721474297
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/care-4all.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/tele-call.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=e-mergency+digital+creatives&source=images&cd=&cad=rja&docid=3e4ZjSsU3z0xSM&tbnid=h2YlohWgAJG29M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/115002306720310541946/about&ei=uT3EUaCmDqab0AXJ_IGYBQ&bvm=bv.48293060,d.ZG4&psig=AFQjCNGg52s3oVCTQYyf_zhC91Mptyf8YA&ust=1371901721474297
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/care-4all.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/virksomheder/tele-call.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=e-mergency+digital+creatives&source=images&cd=&cad=rja&docid=3e4ZjSsU3z0xSM&tbnid=h2YlohWgAJG29M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/115002306720310541946/about&ei=uT3EUaCmDqab0AXJ_IGYBQ&bvm=bv.48293060,d.ZG4&psig=AFQjCNGg52s3oVCTQYyf_zhC91Mptyf8YA&ust=1371901721474297
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for indehaver, Brian Østergaard, meget personligt, grundet 
hans mormor gik bort af en sjælden Alzheimer efter 30 år 

med sygdommen.  
 
e-mergency valgte at gå med i projekt ”Demens i Hjemme”, 

fordi det lå i tråd med det område og de udfordringer, som 
e-mergency allerede beskæftiger sig med. Det er altid 

spændende at være med til at teste nye løsninger, og det 
vil e-mergency gerne være med til og støtte op om. 
 

 

 

Designskolen Kolding uddanner designere, der er gode til at 

samarbejde med de mange andre faggrupper, som 
udvikling af produkter og processer i dag omfatter. Stort 
kendskab til materialer, teknikker, designprocesser og 

fagets historie kombineret med evnen til at sætte sit fag ind 
i en samfundsmæssig sammenhæng, er grundlaget for DK's 

undervisning. 
 
Designskolen Koldings unikke kompetencer inden for 

forskning og uddannelse i design skal komme det 
omkringliggende samfund til gode. Vi har en stærk tradition 

for at samarbejde med lokale, regionale, nationale og 
internationale virksomheder, institutioner og organisationer. 
Derfor har vi oprettet Laboratorierne, der samler skolens 

samarbejder på ét sted - på tværs af institutter, brancher 
og interesser. 

 

 

Socialstyrelsen er en del af Social- og 

Integrationsministeriet. Det er styrelsens opgave at bidrage 
aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til 
effektive sociale ydelser til gavn for borgerne. 

Socialstyrelsen sikrer, at Folketingets socialpolitiske 
beslutninger bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk 

social indsats i kommunerne. 
Det er Socialstyrelsens målsætning, at løsning af opgaver 
baseres på effektmåling, forskningsbaseret viden og 

dokumentation inden for følgende områder: 
 

 Børn og unge 
 Handicap 
 Udsatte 

 Ældre  
 

Socialstyrelsen deltog blandt andet i projektet ”Demens i 
Hjemmet”, fordi projektet skaber mulighed for større fokus 
på velfærdsteknologi til mennesker med demens, som 

stadig er hjemmeboende, hvilket er i overensstemmelse 
med Den Nationale Handlingsplan på Demensområdet. 

 

http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/uddannelsesinstitutioner/designskolen-kolding.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/socialstyrelsen.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/uddannelsesinstitutioner/designskolen-kolding.aspx
http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/socialstyrelsen.aspx


 

9 
 

 

 

Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi er en af de 

førende og absolut største robotteknologiske innovatører i 
Europa. Teknologisk Institut anvender nye robotteknologier 
og forskningsresultater og udvikler nye løsninger til specielt 

industrien og velfærdsområdet - i dag og i morgen. Der 
arbejdes i krydsfeltet mellem forskning, erhverv og 

offentlige myndigheder, og med et særligt fokus på 
industrien og sundheds- og velfærdssektoren. 
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi har de 

seneste år genereret stor viden og erfaring i forbindelse 
med projektledelse, test, implementering og evaluering af 

en række nyere velfærds-teknologiske hjælpemidler, 
produkter og systemer i omsorgsfeltet i danske kommuner. 
Teknologiske Institut, Center for Robotteknologi er desuden 

specialister, hvad angår teknologier til personer med 
demens. 

Brugerdreven innovation 

Der var engang, hvor udviklere, producenter, specialister og fagfolk tog ansvar for 

løsningerne på vores problemer og derfor bestemte, hvilke produkter og services der 

var brug for, og hvornår det var tid til at sende dem ud på markedet. 

I takt med, at alle har fået adgang til samme viden og informationer, og brugerne i 

stadig stigende grad stiller spørgsmålstegn ved de traditionelle autoriteter, har 

opfattelsen af brugerne ændret sig. Således betragtes brugerne ikke længere som en 

del af en passiv gruppe med de samme behov, men i højere grad som individer, en 

ressource og potentielle medudviklere i udvikling af fremtidens produkter og services. 

Det har igangsat en udviklingstendens, som betyder, at virksomheder er begyndt at 

interessere sig for systematiske metoder, der inddrager brugernes oplevelser, 

synspunkter og behov som kilde til inspiration i udvikling af nye produkter eller 

services.                                                                               

 

Brugerdreven innovation er en tilgang til udvikling, hvor 

udvikleren gennem mødet med brugeren får værdifuld 

indsigt i hverdagens udfordringer, som de tager sig ud 

set med brugerens øjne. 

Metoden bag den brugerdrevne innovationsproces 

sikrer, at brugeren bliver involveret som ekspert på 

egne oplevelser, erfaringer, følelser, drømme og 

behov, hvorefter denne viden systematiseres og integreres i en 

gentagende udviklingsproces. 

Gennem brugerdreven innovation opnås en dyb og struktureret viden om brugerne, 

hvilket kan være medvirkende til at forbedre et produkts chancer på markedet.  

http://demens-i-hjemmet.dk/partnere/teknologisk-institut.aspx
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Årsagen er, at virksomheden på den ene side opnår en enestående indsigt og dermed 

mulighed for at udvikle fleksible produkter eller services, som er skræddersyede til 

brugerens behov. På den anden side oplever brugeren en øget livskvalitet pga. større 

kontrol, mere indflydelse og større handlefrihed. 

Den udviklede brugerdrevne innovationsmetode i Demens i Hjemmet 

Projektet har jævnfør formålet baseret sig på at innovere ud fra brugerens behov. 

Målgruppen for fremtidige teknologier inddrages således som aktør i 

innovationsprocessen, hvilket skaber en større chance for succes på markedet 

efterfølgende, da de deltagende 

virksomheder får en forståelse for 

og indsigt i, hvad der skaber 

problemer for borgerne med 

demens. Hvem der er bruger af 

teknologien skal forstås i bred 

forstand, herunder eksempelvis 

plejepersonale, personer med 

demens og disses pårørende. I 

dette projekt har borgere med let 

demens dog været den primære 

målgruppe. 

En del af projektets målsætning er 

at udarbejde en metode til at 

skabe brugerdreven innovation, 

hvilket er udmundet i en håndbog til 

støtte og inspiration for virksom-

heder, samt andre interesserede. 

Bogen kan hentes på hjemmesiden for projektet3. Håndbogen er udarbejdet af 

Designskolen Kolding, på baggrund af de erfaringer, indsigter og samarbejde, der har 

været i projektet "Demens i Hjemmet". Den er tænkt som en guide til at tilrettelægge 

et brugerdrevent innovationsforløb, der inddrager personer med let demens, der bor i 

eget hjem. Demens er en sygdom, som kan være vanskelig at forstå, og det gør det 

ikke nemmere, at brugeren både ser rask ud og i stor udstrækning har normal 

adfærd. Som forberedelse til det brugerdrevne innovationsforløb anbefales det derfor 

at læse materiale om livet med demens. Man kan med fordel hente viden i 

demensguiden fra Socialstyrelsen4. I dette afsnit vil metoder og værktøjer kort blive 

beskrevet, for yderligere uddybning kan der læses mere om metoden i den 

brugerhåndbog5, der er udviklet i projektet. På projektets hjemmeside6 er det 

                                                      
3
 http://demens-i-hjemmet.dk/brugerdreven-innovation/vaerktoejer.aspx 

4
 http://www.socialstyrelsen.dk/demensguiden 

5
 www.demens-i-hjemmet.dk 

6
 www.demens-i-hjemmet.dk 

”Demens i Hjemmet – bordet”: et bord der illustrerer den 
brugerdrevne innovationsmetode i projektet. Foto 

Designskolen Kolding 
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endvidere muligt at downloade diverse skemaer, der kan anvendes i forbindelse med 

metoden.  

Dataindsamlingsmetode 

I løbet af et brugerdrevent designforløb, bliver der indsamlet en større mængde 

informationer. Den udviklede metode giver et bud på, hvorledes data indsamles mest 

hensigtsmæssigt for produktudviklingsprocessen, samt forslag til analyse af disse og 

hvorledes data kan transformeres til et visuelt ”resultat” - også kaldet en indsigt.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

I projektet har virksomhedernes dataindsamling primært været baseret på ca. fire 

møder med de deltagende borgere. Disse møder har haft forskellige fokus: 

Møde 1 - Den åbne samtale 

I bund og grund handler det første møde om at skabe tillid og lære hinanden at 

kende. Den kemi, der er mellem personer, der taler sammen, kan være afgørende for, 

hvor stor indsigt der kan opnås igennem interviewene. Ved det første møde er det et 

krav, at der deltager en fagperson som fx en demenskoordinator og eventuelt også en 

pårørende. 

Møde 2 - Opfølgning og uddybning 

Her er der chance for at udforske det univers, som personen med demens lever i og få 

indsigt i de begrænsninger og problemer, de oplever i deres hverdag. Hvor det første 

møde er mere ustruktureret, er der til Møde 2 lavet en dagsorden for forløbet. Der er 

mulighed for at gøre Møde 2 mere dynamisk. Man kan evt. lave noget sammen, der 

har relevans for et konkret spørgsmål. 

 

Billeder fra besøg hos borgere med demens. Billederne illustrerer, hvordan borgerne selv har 
håndteret deres problemstillinger. Foto Designskolen Kolding. 
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Møde 3 - Fra konceptspirer til fysiske modeller 

På det 3 møde med en person med demens handler det om at få bekræftet sine 

koncepter. Man bliver nød til at finde ud af om de tanker, man har gjort sig, giver 

mening i ”virkeligheden”. Koncepterne skal gøres meget håndgribelige, da en person 

med demens har svært ved at forholde sig til abstrakte modeller 

Møde 4 - Pilot afprøvning 

Et mere færdigt produkt bliver præsenteret på fjerde og sidste møde med personen 

med demens. Konceptet er på plads, så der er fokus på interaktion, kommunikation, 

ergonomi, æstetik og materiale. Her kan det være en fordel at få flere personer til at 

til at vurdere konceptet; nogen der ikke har været en del af processen. 

 

Et eksempel på hvordan datamaterialet kategoriseres og samles. Foto Designskolen Kolding. 

Efter hvert møde er der lavet en dataanalyse med udgangspunkt i de seks 

demensspecifikke kategorier. Kategorierne er fremanalyseret i projektet, og tager 

udgangspunkt i demensrelaterede problemstillinger: 

█    Tid - fornemmelsen af tid 

 
█    Opgave - struktur og fokus 
 

█    Stimuli – motivation, lyst og leg 
 

█   Ændret aktivitetsmønster – udvikling og afvikling 
 

█    Transport – fra A til B 
 
█    Registrering – positiv overvågning af eget liv og ens omgivelser 
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Der er udarbejdet værktøjer til dataindsamlingen, herunder diverse skemaer til 

systematisering af udsagn. Systemet for kodning af den enkelte person med demens 

er, således at borgernes anonymitet sikres i processen på bedst mulig vis, se værktøj 

D, E og F på projektets hjemmeside7 

Adgang og kontakt til deltagende borgere 

Målgruppen for projektet er primært personer med let demens og deres pårørende. 

Det er i projektet de kommunale demenskonsulenter, der har stået for at finde og 

udvælge de borgere, der har indgået i projektet. Der er blevet udarbejdet 

standardformularer til henholdsvis kontakt, tilsagn om deltagelse mv., se værktøj B1 

og B2 på projektets hjemmeside8. 

Deltagende borgere  

De deltagende borgere lider af forskellige diagnoser, som alle hører under 

paraplybegrebet demens, herunder vaskulær demens, Chorea Huntington, alzheimers 

og Lewy Body demens. Der har samlet deltaget 24 borgere, hvoraf 11 er mænd og 13 

kvinder. Borgerne har været i alderen 46 – 88 år. Borgerne fordeler sig med 8 fra 

Vejle, 3 fra Esbjerg og 13 fra Odense. Anonymise-

rede oversigter over deltagende borgere er vedlagt i 

bilag 1. Det har været et krav at borgerne skal 

kunne klare sig selv med let støtte. I forbindelse 

med udvælgelsen af borger med let demens er de 

10 kriterier for let demens anvendt.  

De problemer som de deltagende borgere møder i deres dagligdag repræsenterer i høj 

grad de ti listede symptomer i afsnittet ”Definitionen af let demens i projektet”.  

Udvikling af den brugerdrevne innovationsproces 

Det har primært været Designskolen Kolding, der har stået for at udvikle den 

brugerdrevne innovationsproces i projektet. Designskolen startede med at søge viden 

om demens og lavede nogle fokusgruppeinterview med personer med demens og 

deres pårørende i foråret 2011 samt nogle besøg i nogle private hjem. Derefter 

udviklede de et koncept for den brugerdrevne innovationsproces til virksomhederne, 

så virksomhederne i samarbejde med Designskolen kunne begynde at afprøve 

metoden i august 2011. Det blev meget sent i forløbet at virksomhederne kunne 

begynde at afdække de behov, som let demente har og starte ideer udviklingen til de 

mock-ups, der kunne være interessante at arbejde med i forhold til personer med let 

demens. Set i lyset af hele projektforløbet og leverancer ville det have været mere 

hensigtsmæssigt, hvis den brugerdrevne innovationsmetode var blevet udviklet på et 

tidligere tidspunkt. Det kunne have igangsat processen med virksomhedernes mock-
                                                      
7
 http://demens-i-hjemmet.dk/brugerdreven-innovation/vaerktoejer.aspx 

8
 http://demens-i-hjemmet.dk/brugerdreven-innovation/vaerktoejer.aspx 

   

”Bare fordi vi ikke kan huske - 

må I ikke tro vi er dumme.” 

Citat: Person med let demens 
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up udvikling. Forlængelsen af projektet betød, at virksomhederne fik den fornødne tid 

til at udvikle mock-ups.  

I efteråret 2012 blev en ny virksomhed inddraget i projektet for at få kvalificeret 

brugerhåndbogen og få metoden testet af en udenforstående virksomhed. I den 

forbindelse blev virksomheden e-mergency taget med i projektet. Virksomheden 

testede håndbogen af og besøgte i den forbindelse et par borgere med let demens. 

Virksomheden kom med forslag til ændringer til bogen, som blev indarbejdet i den 

brugerdrevne innovationshåndbog. 

Den brugerdrevne inno-

vationsmetode er igennem 

hele projektperioden blevet 

udviklet og forfinet og ikke 

mindst blevet konkretiseret. 

Alle involverede partner har 

leveret kvalificeret feedback 

til forfinelsen af metoden. 

Designskolen har været 

ansvarlig for opgaven. Det 

første udkast til en håndbog 

i brugerdreven innovation i 

forhold til borgere med let 

demens var et kit. Kittet 

bestod af en sort kasse 

indeholdende post-it´s, 

metode-håndbog, samt materiale om demens. Kittet blev udviklet til projektets 

virksomheder, der kunne anvende det ved deres besøg hos personer med demens.  

Designskolen valgte til slut at udgive håndbogen som en publikation sammen med 

deres egne erfaringer med at deltage i projektet. Publikationen og ikke mindst 

håndbogen med diverse redskaber, er blevet gjort frit tilgængelig på projektets 

hjemmeside.  

  

Billede af kit – første udgave af den brugerdrevne 
innovationshåndbog. 
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Samarbejde og udbytte 

Projektet er organiseret med en projektgruppe bestående af alle de deltagende 

partnere i projektet. I slutningen af projektet (sommer 2012) er virksomheden e-

mergency blevet en del af projektet. Det primære formål med e-mergency’s 

deltagelse i projektet har været at 

verificere den brugerdrevne 

innovationsmetode. e-mergency har 

derfor ikke deltaget i projekt-

gruppen. Der har i løbet af 

projektperioden været afholdt 20 

projektmøder. Disse møder har 

været dagsmøder, og møderne har 

fungeret som projektpartnernes 

arbejdsplatform, hvor partnerne har 

mødtes og diskuteret, koordineret 

og udvekslet erfaringer. Udover 

projektmøderne er der bl.a. blevet 

holdt specifikke møder omkring 

kommunikation og formidling, defini-

tion af målgruppen, samt workshops. 

Der er i projektperioden afholdt flere 

forskellige typer af workshops. Alle workshops har haft fokus på virksomhedernes 

udvikling af teknologier til personer med let demens. Der er desuden holdt 4 møder 

med følgegruppen, med henblik på at få faglig sparring i forhold til forskellige dele af 

projektet.  

Offentlig-Privat Innovationspartnerskab generelt 

Offentlig-Privat Innovationspartnerskab (OPI) er en samarbejdsform, hvor offentlige 

aktører går sammen med private leverandører for at udvikle nye løsninger til 

offentlige driftsopgaver. Forskellen fra mere traditionelle samarbejdsformer såsom 

offentlig-private partnerskaber, udlicitering, servicefællesskaber og traditionelt udbud 

er, at der ikke er tale om et klassisk aftager/leverandørforhold. Den offentlige- og 

private aktør er derimod udviklingspartnere, der i et samarbejde definere og udvikler 

nye innovative løsninger. 

Der er ikke noget nyt eller innovativt i, at private og offentlige virksomheder 

samarbejder. Det er almindeligt kendt, og private virksomheder leverer i dag både 

produkter og services til den offentlige sektor. Alligevel er Offentlig Privat Innovations 

samarbejde (OPI) et relativt nyt begreb, som har stort potentiale, ved at bryde med 

det traditionelle leverandør og aftager forhold. 

I et OPI samarbejde indgår offentlige og private aktører i et ligevægtigt 

udviklingssamarbejde, og netop derfor er potentialet stort for tilvejebringelsen af nye 

Billede fra den første workshop i projektet med alle 
projektpartnere. Foto: Teknologisk Institut 
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innovative løsninger, til gavn for begge parter. Resultatet kan beskrives som en 

såkaldt win-win situation, hvor offentlige aktører får adgang til viden om teknologi og 

produktmæssige muligheder, mens de private aktører får direkte adgang til viden om 

markedet og slutbrugerne. Netop i Danmark har vi et helt unikt velfærdssystem, der 

vil kunne styrke danske virksomheders vidensniveau på mange områder. Det gælder 

inden for velfærdssektoren, men kan også overføres til en lang række andre offentlige 

driftsopgaver. 

Det er dog ikke problemfrit at begive sig ud i udviklingssamarbejder og det kræver 

engagement fra alle implicerede parter. Det skyldes hovedsageligt at man traditionelt 

har samarbejdet på andre præmisser, og derfor er strukturer og systemer ikke altid 

gearede til OPI samarbejder. Eksempelvis kan det være meget udfordrende for en 

offentlig aktør at indgå i et samarbejde uden at kende eller kunne beskrive resultatet. 

Det kalder på en helt ny udbudskultur og ikke mindst erfaring med den nødvendige 

specifikation af denne type opgaver. 

For den private aktør kan kendskab til både udbudslovgivning og offentlige systemer 

være essentiel for et vellykket resultat. Det kan eksempelvis være uvist, hvordan 

rettigheder til opfindelser deles, og hvordan rammerne for udbud håndteres, når man 

i fælleskab udfører udviklings arbejdet. For mange mindre virksomheder kan disse 

opfattes som faldgrupper og være meget afskrækkende og endda helt afholde dem fra 

at opsøge sådanne samarbejder. 

Offentlig-Privat Innovationspartnerskab i Demens i Hjemmet 

Dette projekt er betinget af at små virksomheder, offentlige instanser, et GTS institut9 

og kommuner kan arbejde sammen om én opgave med en nyhedsværdi, der er så 

stor, at ingen af partnerne kan løfte opgaven alene. 

OPI-samarbejdet i projektet har været kendetegnet ved, at der på forhånd var fastsat 

en problemstilling omkring at afdække let dementes erkendte og ikke-erkendte behov 

og ud fra dette udvikle nye teknologier. Målet har været at forbedre den offentlige 

service og give virksomhederne viden til udvikling af nye innovative produkter, og 

således skabe en fordel for alle samarbejdsparter. Selvom den opstillede 

problemstilling kan forekomme simpel, er det væsentlig at pointere, at det 

problematiske er at imødekomme behovene i målgruppen, da behovene er af meget 

forskellig art, som følge af demenssygdommens kompleksitet, grader og 

forskelligartede symptomer. Der er således ikke en kendt og entydig løsning på, 

hvorledes let demente personers behov afdækkes og hvilke teknologiske løsninger, 

der er nærliggende at udvikle.  

Et andet kendetegn for projektet har været, at de offentlige og private partnere har 

været ligeværdige udviklingssamarbejdspartnere. Samarbejdet har været præget af 

engagement for projektet, gensidig respekt for hinanden, samt ikke mindst en 

anerkendelse af hinandens kompetencer og fagligheder. Dette har specielt været 

                                                      
9
 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, i dette projekt Teknologisk Institut. 
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nødvendigt i de dele af projektet, hvor både kommercielle og offentlige interesser 

skulle kombineres.  

Derudover er det karakteristisk for 

projektet, at samarbejdet har haft 

fokus på nytænkning og udvikling. Der 

har mellem partnerne i projektet været 

en gensidig videbegærlighed og 

vidensdeling, til stor fordel for alle. Det 

har betydet, at alle parter går fra 

projektet med ny viden og indsigt.  

Dette beskrives nærmere i 

virksomhedernes og kommunernes 

udbytte af projektet.  

I projektet har der været en høj grad af brugerinddragelse på mange 

niveauer, idet der i projektet er opnået indsigt og erfaring fra borgere, pårørende og 

demenskonsulenter. Indsigt er bl.a. kommet på baggrund af samtaler med personer 

med let demens, samt fra disses pårørende. Desuden har de deltagende 

demenskoordinatorer i projektet bidraget med erfaring, høj faglighed og værdifuld 

viden. Brugerinddragelsen har bidraget til, at partnerne har opnået erfaringer og 

kompetencer i forhold til systematisk at afdække brugererfaringer. 

Fra projektets opstart har de deltagende partnere haft klart definerede roller og 

dertilhørende formål og aktiviteter. Der har dog i projektet været plads til udfoldelse, 

udvikling og gensidig sparring, hvilket er skabt igennem afholdelse af kontinuerlige 

møder. På projektmøderne har der været plads til alles holdninger, kompetencer og 

erfaringer. Desuden har der været afholdt workshops og projektgruppen har også 

undervejs deltaget i konferencer, hvor projektets resultater er blevet fremlagt. Her 

har projektgruppen fået anerkendelse for det udførte arbejde og samtidig opnået 

endnu større viden og samhørighed. 

Værdi for de deltagende virksomheder 

Projektet har haft en stor kvalitativ værdi for de deltagende partnere, der har fået en 

dybdegående indsigt i en ny måde at lave produktudvikling på, dybdegående indsigt i 

livet med demens, samt indsigt i OPI samarbejde.  

Virksomhederne beskriver, hvorledes 

de har fået en unik chance for at 

komme i direkte kontakt med borgere 

med demens. Desuden påpeger de, at 

de både har fået en teoretisk og 

praktisk indgang til feltet, gennem 

samarbejdet med de kommunale 

”Samarbejdet mellem virksomhederne og det 

offentlige virkede faktisk som beskrevet i 

”skåltalerne” – det var meget positivt. Fokus har 

naturligvis været på inddragelse og afdækning 

af borgernes behov, men der er også sket en 

kobling af virksomhedernes kendskab til 

teknologi mv. og fagpersonernes kendskab til 

borgernes behov, som er vigtigt for at få 

udviklet nye produkter på velfærdsområdet.” 

(Citat fra kommunepartner) 
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demenskoordinatorer. Det har bl.a. betydet, at virksomhederne har fået en unik 

sparring i forhold til deres produktudvikling, samt konkrete input til eksempelvis 

kravspecifikationer. Det er værdifulde input, som virksomheden ellers ikke ville have 

mulighed for at få, da de erfaringer demenskonsulenterne har haft med sig er 

opdateret og hands-on viden og erfaringer, som virksomhederne ikke umiddelbart kan 

få indsigt i.  

Nogle af virksomhederne har tidligere 

arbejdet med bruger-dreven innovation i 

deres produktudvikling, men de har 

igennem projektet opnået en mere 

systematisk brugerdreven 

innovationsproces, hvilket har løftet alle 

virksomhedernes kompetencer inden for 

bruger-dreven innovation uanset niveau 

inden indgåelse i projektet.  

Virksomhederne har desuden i projektet haft en unik mulighed for, at udvikle deres 

kommende produkter ud fra netop brugernes behov og teste deres mock-ups ahos 

brugerne. Virksomhederne har via projektet fået mulighed for og ressourcer til at gå 

ind på dette for nogle af partnerne nye markedsområde. Deltagelse har betydet, at 

risikoen ved at igangsætte og produktudvikle, uden at vide hvad det måtte føre til, 

ikke har været så stor.  

Netop OPI samarbejdet fremhæves også af virksomhederne som værende en styrke 

ved projektet. Det har betydet, at parter med forskellige, komplementerende 

kompetencer er sammen om at udvikle ny teknologi, der er målrettet en specifik 

målgruppe.  

Den største problemstilling, som 

virksomhederne har haft i projektet, har 

været det store administrative arbejde med 

at dokumentere aktiviteter, samt aflægge 

regnskab to gange årligt. Udover det 

krævende administrative arbejde i projektet, 

er der desuden gået lang tid, op mod et år, 

fra at virksomhederne eller andre 

samarbejdspartnere har indsendt regnskab 

og til de har fået udbetalt penge. Dette skyldes en lang 

behandlingstid hos revisor og hos fondene. At ventet op mod et år på at få udbetalt 

tilskud er lang tid for små virksomheder, og det er svært for disse virksomheder at 

have likviditet til det. Undervejs i projektet er en virksomhedspartner gået konkurs, 

men det vides ikke om det skyldes sen udbetaling af støtte, men det kan ikke 

udelukkes at det har været en medvirkende faktor. 

”Det har været 3,5 år med et stort indblik i 
mennesker, som har fået konstateret 

sygedommen demens. Projektet Demens i 
Hjemmet har ført os ”bag kulisserne” og 
virkelig vist os, hvad demens betyder i 

hverdagen. Det har gjort, at vi meget 
nemmere kan komme videre med at udvikle 
vores mock-up, så den kan komme til at yde 

sigt bedste for demente.” (Citat fra 
virksomhedspartner) 

”At deltage i projektet har givet mig 

mod på at være mere åben i 

udviklingsprojekter. Jeg har lært 

rigtig meget af demens-

konsulenterne, af mødet med 

borgerne og af at netværke med 

andre virksomheder og se, hvordan 

de arbejder med udvikling”, citat 

virksomhedspartner. 
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Værdi for deltagende kommuner  

I Demens i Hjemmet har kommunerne primært været repræsenteret af 

demenskonsulenter og – koordinatorer.  Dog har der også været kommunale 

velfærds- og teknologikonsulenter repræsenteret ved flere af møderne, og disse har 

bidraget væsentligt til formidlingen internt i projektet såvel som eksternt i 

kommunerne.  

Demenskonsulenternes opgave i projektet har været mangfoldig. Demens-

konsulenternes primære rolle var at definere målgruppen, samt at sikre at de 

deltagende borgere passede i kriterierne for målgruppen – personer med let demens. 

Det har således været ideelt at demenskonsulenterne igennem hele projektet har 

stået for at identificere demente borgere i de enkelte kommuner, og i samarbejde 

med deres kollegaer at kontakte dem, informere om projektets formål og tilrettelægge 

interviewforløb hos den enkelte borger med demens. Demenskonsulenterne har også 

deltaget ved alle besøgene ved borgerne, og sikret at det gik forsvarligt til, og at 

personerne med demens blev mødt på deres præmisser. Under besøgene hos de 

enkelte borgere har demenskonsulenterne bidraget med faglig sparring og input til 

emner eller tematikker, der kunne være relevante at snakke om ved dette møde og 

med deres baggrundsviden guide Designskolen Kolding og virksomhederne til at 

spørge mere uddybende til relevante problemstillinger hos de demente. Igennem hele 

projektforløbet har demenskonsulenterne desuden haft ansvaret for overholdelse af 

datatilsynets regler i forhold til tavshedspligt, anonymisering, og dataopbevaring med 

mere. 

I projektet har demenskonsulenterne videreformidlet den viden de har haft i forhold til 

de specifikke borgere, der har været med i projektet, og den viden de har haft i 

forhold til mere generelle forhold vedrørende demens. Denne videns leverance har 

været yderst kvalificeret og af uvurderlig karakter og har bidaget til at virksomheder 

og de andre samarbejdspartnere i projektet, har kunnet arbejde med at udvikle 

teknologier til dette område.   

Demenskonsulenterne i de tre kommuner beskriver, at deres udbytte af at deltage i 

projektet har været at få mulighed for at få fokus på og bidrage til at gøre livet lettere 

for en gruppe af svage borgere (demente), en gruppe som forventes at blive større 

fremover. Desuden har projektet givet kommunerne erfaring med at arbejde med 

brugerdreven innovation, som en metode til at udvikle nye velfærdsteknologier. En 

kompetence der også vil kunne overføres til andre områder end kun lige 

demensområdet. Desuden har projektet givet kommunen erfaring med at arbejde 

sammen med private virksomheder i udviklingsprojekter – endnu en ny kompetence, 

der kan overføres til andre områder. 

Kommunerne lægger også meget vægt på, at projektet giver værdi for slutbrugerne – 

altså de personer, der har demens eller deres pårørende. Det har været vigtigt for 
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kommunerne at projektet har taget udgangspunkt i slutbrugernes behov i 

udviklingsfasen, det betyder at slutbrugerne alt andet lige vil kunne drage større nytte 

af dette projekt (Udgangspunktet er at teknologien skal tilpasses brugeren, og ikke 

brugerne der skal tilpasses teknologien). Demenskonsulenterne har oplevet, at flere af 

de deltagende borgere med demens samt deres pårørende i projektet har givet udtryk 

for en glæde ved at have kunnet bidrage (og få indflydelse) ved at fortælle, om de 

udfordringer demenssygdommen giver i deres hverdag. 

 

Demenskonsulenterne peger i øvrigt på flere væsentlige ting, som de tager med sig 

fra projektet, og som de har lært meget af. 

Det har fx været sværere for 

demenskonsulenterne end forventet at finde 

relevante borgere, som er inden for 

målgruppen for projektet, og som har haft 

lyst til at indgå i projektet. Der er ikke 

umiddelbart nogen entydig forklaring på 

dette, men det er generelt en svær mål-

gruppe, idet demenskonsulenterne ikke altid 

har en kontakt med personer med let 

demens, da de klarer sig selv, og for nogens 

vedkommende er de ikke diagnosticeret på 

et så tidligt tidspunkt i forløbet. Det har dog 

været forskelligt fra kommune til kommune, 

og for den største kommune (Odense) har 

det været muligt, at finde det antal borgere, 

som var beregnet til at indgå i projektet. 

 

Desuden peger demenskonsulenterne på, at det har været en ”Øjenåbner” for dem, 

hvordan viden om demens skulle formidles til andre grupper end vanlige – altså 

virksomheder i stedet for borgere eller pårørende. Det har været meget lærerigt for 

konsulenterne at få deres faglighed ud i andre miljøer, hvor forståelsen og indsigten i 

hvad demens er, er meget lille eller præget af individuelle erfaringer. Det har betydet 

at demenskonsulenternes ”Faglige indforståethed” er blevet udfordret, og demens-

konsulenterne har oplevet, at det har været en positiv pædagogisk udfordring at 

skulle formidle anderledes.  

Demenskonsulenterne har desuden fået rigtig meget ud af at skulle arbejde sammen 

med private virksomheder. Demenskonsulenterne har været meget opmærksomme 

på virksomhedernes ærinde i forhold til at udvikle teknologier til målgruppen. Der har 

i starten af projektet været en vis fordom hos demenskonsulenterne om, at 

virksomhederne udelukkende var interesserede i at tjene penge. Det har derfor været 

vigtigt, for konsulenterne at udviklingen af teknologier skete med baggrund i 

målgruppens behov, og arbejdet i projektet har givet konsulenterne et godt indblik i, 

hvordan erhvervsfolk arbejder og tænker, og hvorledes kommercielle interesser kan 

Billede fra publikationen ”Demens i Hjemmet 
– Et brugerdrevet innovationsprojekt” 
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kombineres med brugernes behov. Demenskonsulenterne har oplevet at deres fordom 

er gjort fuldstændig til skamme, og virksomhederne har udvist en meget åben og 

positiv tilgang til borgere med demens.  

I de første analyser af besøgene hos personer med demens fremkom Designskolen 

Kolding med begrebet ”Mellemrummet”. Mellemrummet er tænkt som et begreb for, 

at man skal have opmærksomhed på hele forløbet i en handling - det teknologiske 

hjælpemiddel er måske ikke slutproduktet, men noget der kan hjælpe én videre i 

mellemrummet mellem delelementer i en proces. Fx processen med at brygge kaffe. 

Demenskonsulenterne fremhæver begrebet Mellemrummet, som et godt fællesord, 

som gav mening for hele projektgruppen og skabte fremdrift i projektet. Et begreb, 

der viste, at når forskellige ”verdener” mødes (offentlig- private), opstår der nye 

dimensioner og forståelser af en problemstilling. 

Formidling af resultaterne  

Igennem hele projektperioden har der været en række forskellige tiltag i forhold til 

formidling af projektets forskellige (del)resultater. I starten af projektet blev der 

udarbejdet en pjece samt en hjemmeside10, hvor det var muligt at læse om baggrund 

for projektet, formål, partnere m.m. Pjecen blev trykt i 2000 eksemplarer, som alle 

hurtigt blev udleveret til interesserede. På projektets hjemmeside findes alt relevant 

projektinformation: projektets mål og formål, den brugerdrevne innovationsproces, 

beskrivelse af de enkelte partnere samt fonde, beskrivelse af logo for projektet, 

kontaktinformation til projektledelsen samt diverse informationsmateriale om 

projektet. Projektets hjemmeside er løbende blevet opdateret i forhold til projektets 

udvikling og resultater. Ved projektets afslutning blev hjemmesiden opdateret med 

information om projektets slutresultater.  

                                                      
10

 www.demens-i-hjemmet.dk 



 

22 
 

 

Forsiden på www.demens-i-hjemmet.dk 

Der er i projektperioden blevet lavet to kortfilm om henholdsvis demens og projektets 

metode. Disse to film er tillige tilgængelige på projektets hjemmeside og viser 

erfaringerne fra projektet med at forstå demens og udvikle en brugerdreven 

innovationsmetode i forhold til netop denne målgruppe. Filmen støttes af en håndbog 

om brugerdreven innovation målrettet personer med demens. Denne håndbog er 

endvidere lagt på projektets hjemmeside, hvor der også er brugermanualer og 

skemaer til fri afbenyttelse for deltagende virksomheder og andre interesserede.  

 

En af de større målgrupper for dette projekt har været demenskonsulenter og -

koordinatorer, som i det daglige arbejder med borgere med demens og deres 

pårørende. Projektets resultater er derfor specifikt blevet formidlet på DemensDagene 

i 2011 og 2012. I 2011 ved oplæg og i 2012 ved både oplæg og en stand, hvor både 

metoden og de første ideer til mock-ups blev fremvist. Projektet er endvidere blevet 

formidlet ved en lang række andre arrangementer:  
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HITmessen 2010, matchmaking-arrangement om ”Velfærdsteknologier til mennesker 

med en demenssygdom” 2011 på Designskolen Kolding, Rehabmessen 2012, DKDK 

201211 samt CareNet arrangementet ”Demens og Teknologi” 2012. 

Derudover er projektet blevet formidlet i CareNet, som er et medlemsbetalt netværk 

med fokus på pleje, omsorg og velfærdsteknologi, som er drevet af Teknologisk 

Institut. Formidlingen er foregået løbende gennem nyhedsbreve, netværkets 

hjemmeside12, ligesom netværket har afholdt en temadag om demens og teknologi, 

hvor projektet og dets resultater også blev formidlet. Desuden er projektet blevet 

formidlet flere gange via Teknologisk Institut, Robotteknologis nyhedsbrev. 

Socialstyrelsen har også formidlet omkring projektet i Social Fokus13. 

 

                                                      
11

 Demenskoordinatorernes årsmøde 
12

 www.carenet.nu 
13

 Social Fokus er Socialstyrelsens gratis blad. Det giver indblik og perspektiv på socialområdet. Bladet udkommer som 
fire serier om ældre, udsatte, Børn & unge og handicap. Hver serie udkommer to gange om året. 
http://shop.socialstyrelsen.dk/collections/social-fokus 

DemensDagene 2012: Foto Designskolen Kolding 
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I hele projektperioden er projektet blevet formidlet via ”Innovatarium og CareLab for 

Robot- og Velfærdsteknologi”, der er fysisk placeret hos Teknologisk Institut, 

Robotteknologi i Odense. Her fremvises de nyeste teknologier og hjælpemidler. 

Innovatarium har i hele projektperioden haft ca. 4-5.000 besøgende årligt, som blandt 

andet er studerende, sundhedsprofessionelle 

og virksomheder. I CareLab har der i hele 

perioden været et opslag om projektet, 

ligesom projektets forskellige publikationer 

løbende har været tilgængelige for de 

besøgende. Da projektet skulle afsluttes, var 

det derfor også oplagt at afslutnings-

konferencen blev afholdt på Teknologisk 

Institut. Ved afslutningskonferencen var der 

55 deltagere. De blev alle præsenteret for 

projektets erfaringer med metode, 

samarbejde og partnernes udbytte af 

projektet. Desuden fremviste de forskellige 

virksomheder de udviklede mock-ups i en 

hands-on udstilling. 

Der er i projektet udarbejdet og udgivet to 

publikationer. Dels har Designskolen Kolding 

skrevet ”Demens i Hjemmet – metode til 

afdækning af problemstillinger hos 

mennesker med let demens”. Publikationen 

beskriver den udviklede brugerdrevne innovationsmetode og nogle erfaringer. 

Derudover har Socialstyrelsen og Teknologisk Institut udgivet ”Demens i Hjemmet – 

et brugerdrevet innovationsprojekt”. Denne publikation beskriver de erfaringer, der er 

opnået hos de forskellige deltagere i det brugerdrevne innovationsprojekt. Herunder 

er der medtaget erfaringer fra to virksomheder, erfaringer fra demenskonsulentens 

perspektiv og fra dementes perspektiv og de pårørendes perspektiv.   

Afslutningskonference afstedkom meget interesse fra blandt andet Norge. Der blev 

skrevet en artikel der er udsendt i CareNets regi. Dette betød, at økonomi- og 

indenrigsministeriet har lagt informationer ud på deres hjemmeside 

modernisering.nu14, omkring projektet.  

                                                      
14

http://modernisering.nu/modernisering-i-praksis/brugerdreven-innovation-%e2%80%99demens-i-

hjemmet%e2%80%99.aspx 

 

Forsiden af Socialstyrelsen og Teknologisk 
Instituts udgivelse. 

http://modernisering.nu/modernisering-i-praksis/brugerdreven-innovation-%e2%80%99demens-i-hjemmet%e2%80%99.aspx
http://modernisering.nu/modernisering-i-praksis/brugerdreven-innovation-%e2%80%99demens-i-hjemmet%e2%80%99.aspx
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Billede fra afslutningskonferencen den 4. april 2013. Foto Teknologisk Institut 
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Beskrivelse af de udviklede mock-ups  

Samarbejdet mellem de deltagende partnere er baseret på princippet om den 

brugerdrevne innovationsmetode og har resulteret i en række mock-ups, som 

beskrives i dette afsnit. Målet for projektet har været at udvikle og arbejde med i alt 6 

mock-ups. Dog har projektet resulteret i 11 forskellige mock-ups, hvilket har betydet, 

at partnerne har brugt flere timer og ressourcer end oprindeligt planlagt. Desuden har 

enkelte partnere i perioder arbejdet fuldtid på denne udvikling, da processen som 

tidligere omtalt er blevet noget skubbet tidsmæssigt.  

Mock-up - DETECH Development  

DETECH har i projektet ”Demens i Hjemmet” bidraget til at konceptudvikle en mock-

up, som kaldes påminderen. Påminderen er designet med udgangspunkt i et ur, og 

har til formål, at støtte demente i den 

tidlige fase.  

I den tidlige fase vil det være muligt 

for en person med demens, at være 

mere eller mindre selvhjulpen 

afhængig af sygdommens 

symptomer, og dermed stadie og de 

hjælpemidler, der er til rådighed. 

Formålet med denne mock-up er, at 

støtte personer med 

hukommelsesproblemer, herunder 

støtte til at huske begivenheder, herunder aftaler, møder m.m. Det, der gør denne 

mock-up unik er, at den frigør brugeren for ansvaret for opsætning af kalender, og for 

at få lagt begivenheder ind i den. Et andet formål er også at opnå en så diskret 

påmindelse af brugeren, om de forskellige begivenheder i kalenderen som muligt, 

således en stigmatisering undgås. Se bilag 2 for yderligere information. 

Mock-up - PlayAlive 

PlayAlive har udviklet tre mock-ups, som alle har det til fælles, at de gennem leg og 

interaktivitet skal motivere til mere fysisk aktivitet og dermed udsætte 

demenssygdommens udvikling: 

Mock-up 1: Interaktivt vippebræt med diverse balancespil 

Mock-up 2: FIT kuffert m. fem interaktive aktiviteter 

Mock-up 3: WDS (videreudvikling af eksisterende enhed) 

Mock-up 1 og 2 er testet sammen med demenskoordinatorer i en række workshops. 

Efterfølgende er de testet med personer med demens, både i hjemmet og i dagstilbud. 

Mock-up 3 er en videreudvikling af FIT platformen, hvor diverse input fra workshops 

med demenskoordinatorer og interview med brugere har været uvurderlige input i 

Påmindereren. Foto Teknologisk Institut 
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designprocessen. Mock-up 3 har ikke direkte været testet af brugere, men er 

demonstreret for projektgruppen ved flere lejligheder.  

Alle tre mock-ups vil indgå i PlayAlives fremtidige serie af produkter under navnet 

PlayAlive FIT (Flexible Interactive Training). Se bilag 3 for yderligere information. 

 

Foto Teknologisk Institut 

Mock-up – Teknologisk Institut 

Teknologisk Institut har udviklet en mock-up, der kaldes ’SafeWalk’. Det er en 

applikation til mobiltelefoner, der tillader pårørende at skræddersy og lave en 

billedbaseret rutevejledning, således at personer med kognitive vanskeligheder i 

højere grad selv kan finde ’tilbage på sporet’, så at sige. I modsætning til 

rutevejledninger tilgængelig på markedet i dag, kan man i SafeWalk nå og udvikle 

områder, der traditionelt er udenfor GPS’ 

rækkevidde og/eller ikke er kortlagt i dag. 

SafeWalk kan vise borgeren med demens 

vejen fra et sted til et andet ved hjælp af 

fotos af de konkrete steder, i stedet for 

som tidligere – streger, der symbolisere 

veje.   

Teknologien er primært understøttende/ 

afhjælpende. Man kan tale om udsættende 

virkning i relation til eventuelt behov for 

større overvågning og hjælp ift. den 

enkeltes i færdsel i byrummet. Se bilag 4 

for yderligere information. 

 Mock-up – Designskolen Kolding 

Designskolen Kolding har udviklet en mock-up af en mikrobølgeovn. Mikrobølgeovnen 

er udviklet med en kommunikativ æstetik og et simpelt interface, der skal gøre det 

nemmere for personer med let demens at anvende en mikroovn i hverdagen. Ovnen 

Foto Teknologisk Institut 
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er udstyret med én enkelt knap til at tænde den med, da ovnen selv måler madens 

temperatur, fugt og vægt, og derfor indstiller sig selv i forhold til temperatur og tid. 

For at give brugeren en fornemmelse af, hvad ovnen er indstillet på, og hvornår den 

er tændt, er den udstyret med lys i forskellige farver. 

Teknologien er rettet mod at understøtte 

og afhjælpe personer med let demens, da 

den simplificerer en daglig opgave, som 

ellers kan være en stor udfordring. 

Designskolen Kolding håber, at 

mikrobølgeovnen også vil appellere til 

personer, som ikke er let demente, og at 

den derfor ikke kommer til at fremstå 

som et hjælpemiddel men et redskab, 

man kan finde i stort set alle hjem. Se 

bilag 5 for mere information. 

Mock-up - Astrid Leisner & Søn 

Astrid Leisner & Søn har udviklet 3 mock-ups, som alle har det til fælles, at de skal 

påminde personen med let demens om en opgave, hvis det glemmes. Påmindelserne 

dækker over følgende: 

 

 Mock-up 1: Væskepåmindelse 

 Mock-up 2: Lille pillepåminder 

 Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

 

Mock-up 1 er en særskilt lille påminder, som kan sættes på en drikkeflaske, således at 

borgeren husker at få drukket tilstrækkelig væske i løbet af dagen og ikke dehydrerer. 

Mock-up 2 er en lille pilledispenser med en mobil påminder, der minder borgeren om 

at tage sin medicin på det rette tidpunkt, samt i den rette dosering.  

 

Mock-up 1: Væskepåmindelse. Foto Teknologisk 
Institut 

Mock-up 2: Lille pillepåminder. Foto teknologisk 
Institut 

Foto Teknologisk Institut 
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Mock-up 3 er et påmindelsesur, som 

kan minde borgeren om diverse 

gøremål i løbet af dagen. Uret findes i 

to forskellige modeller: et ur, som de 

pårørende kan komme i kontakt med og 

hjælpe med at opsætte fra afstand, 

samt et ur hvor hver enkel påmindelse 

skal indstilles direkte på uret. 

 

Med de forskellige mock-ups vil 

brugeren sikres en øget selvstændighed 

og tryghed, hvormed vedkommende 

kan blive længere tid i eget hjem. 

Teknologierne er rettet mod at understøtte og afhjælpe personer med let demens. Se 

bilag 6 for yderligere information. 

Mock-up - Tele Call Danmark 

Tele Call Danmark har udviklet en mock-up, som er en applikation til smartphones og 

tablets med en række hjælpefunktioner. Applikationen indeholder en kalender med en 

billedfunktion, som kan hjælpe den enkelte med at huske sine aftaler, samt skabe 

sammenhæng mellem navne og billede af kontaktpersoner. Derudover indeholder 

applikationen forskellige guides til udførelse af opgaver som for eksempel at lave kaffe 

eller vaske tøj, samt en livshistoriefunktion, der gennem billeder kan vise brugerens, 

ægtefællens eller børnenes livshistorie, hvis en bestemt episode ikke huskes. 

Ydermere kan applikationen anvendes som underholdning, da den indeholder 

forskellige spil.  

 

Med applikationen vil personer med let 

demens få hjælp til at huske, og på den måde 

få mod på øget fysisk og social aktivitet.  

 

Teknologien er rettet mod at understøtte og 

afhjælpe, da den understøtter mange af de 

udfordringer som personer med let demens 

støder på i hverdagen. Se bilag 7 for 

yderligere information. 

 

Mock-up - Care4All 

Care4all har videreudviklet et brugbart produkt til personer med let demens; den 

såkaldte Lommy, som er en simplificeret telefon med indbyggede hjælpefunktioner. 

Lommyen er en kombination af en simpel mobiltelefon og GPS sporringsteknologi. 

Mock-up 3: Påmindelsesur. Foto Teknologisk 
Institut. 

Foto Teknologisk Institut 
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Teknologien skal give borgere med let demens øget frihed, mulighed for at kontakte 

andre og blive fundet, hvis de bliver væk. Care4all har udviklet en telefon til demente, 

Lommy, hvori der er indbygget et genfindingssystem. Der er desuden udviklet en 

talefunktion, så hvis Lommyen ringer, kan den demente høre den som ringers 

stemme – og på samme vis kan Lommyen sige, hvem personen med demens ringer 

til. 

Med Lommyen kan personer med demens 

forblive længere i eget hjem. Den giver 

ligeledes en større frihed og tryghed til at 

komme ud og stadig kunne få kontakt med 

pårørende undervejs. 

Care4all forventer at sætte Lommyen i 

produktion inden for nærmeste fremtid. 

Salgsprisen vil være 4.495,00 kr. excl. 

Moms, samt et månedligt abonnement.  

Markedet omfatter personer med demens, 

vagter, sociale institutioner, natplejen etc. 

Se bilag 8 for yderligere information. 

 

 

 

 

  

Foto Teknologisk Institut 

”Vi forventer, at vores prototype bliver 

lanceret om et halvt års tid, og vi 

håber på at kunne gå videre med 

udviklingen af flere forskellige typer. I 

Demens i Hjemmet har vi lært at 

tænke i brugerbehov på en helt anden 

måde, og vi er meget åbne overfor 

nye projekter” citat 

virksomhedspartner 
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Sammenfatning 

’Demens i Hjemmet’ ser vi som et klasseeksempel på, hvordan OPI kan bidrage til, at 

der udvikles nye teknologier til gavn for en specifik målgruppe. Samarbejdet mellem 

Teknologisk Institut, Socialstyrelsen, Designskolen Kolding, Odense-, Vejle- og 

Esbjerg Kommune og de seks private virksomheder; Care4all, Tele Call Danmark, 

Detech Development, Astrid Leisner & Søn, PlayAlive og e-mergency nåede langt ud 

over selv projektets formål, og der er 

skabt en dybere forståelse på tværs 

af faglige skel. I bilag 9 er 

dokumentation fra projektets sidste 

interne partnerevaluering, der blev 

gennemført på projektets sidste 

møde. Som det fremgår af 

partnernes udsagn, så understøtter 

de rapportens indhold. 

Projektet har biddraget til, at 6 

virksomheder har fået en dybdegående indsigt i at anvende den brugerdrevne 

innovationsmetode til at udvikle nye teknologier og derved skabe vækst i 

virksomhederne. Derudover er der en lang række andre virksomheder, der har fået 

viden om metoden via projektets hjemmeside, ved at høre om metoden på forskellige 

konferencer eller ved at læse projektets publikationer.  Den udviklede metode i 

projektet er således frit tilgængelig for alle private virksomheder, der måtte have 

interesse.  

I projektet er der udviklet ikke mindre end 11 mock-ups, på trods af at målet kun var 

6. Det er 8 mock-ups, der sigter mod at understøtte og afhjælpe personer med 

demens i hans eller hendes funktionsnedsættelse, og 3 mock-ups der sigter mod at 

udsætte den demensbetingede funktionsnedsættelse. Dette viser med al tydelighed, 

at der både er uløste behov for teknologier inden for dette område, men også at der i 

projektet er blevet arbejdet seriøst og målrettet med at udvikle relevante teknologier 

til personer med let demens samt at projektet som ramme muliggjorde udviklingen.  

Samarbejdet i projektet gennem de 3,5 år har været præget af engagement for 

projektet, gensidig respekt for hinanden, samt ikke mindst en anerkendelse af 

hinandens kompetencer og fagligheder. Det har været 3,5 år fyldt med dygtige, aktive 

og højt engagerede mennesker, der har været villige til at dele ideer og tage imod nye 

input. Forskellige ”verdner” har i sandhed mødtes i projektet og nye dimensioner og 

større forståelse er opstået, og har givet god grobund for udvikling af en metode, 

mock-ups og meget meget mere. I en mailrunde mellem partneren er tonen den, at 

alle har været meget glade for samarbejdet og håber at deres veje vil krydses i 

fremtiden. 

”Velfærdsteknologi er et område, der bliver 

satset meget på i Region Syddanmark. Demens 

i Hjemmet er et projekt, der efterlever alle krav 

– det skal være med til at skabe vækst for 

virksomheder, hjælpe borgere til bedre 

livskvalitet og give økonomiske besparelser for 

kommunerne”, udtaler Kristian Larsen, Regional 

Udvikling, Vækstforum og Erhvervsudvikling 
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Odense den 28.6.2013. 

 

Billedet er fra afslutningskonferencen den 4. april. Billedet viser projektgruppen. Foto Teknologisk Institut. 
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Bilag 1: Oversigt over deltagende borgere 

De som indgår i projektet skal kunne klare sig selv med let støtte, fra f.eks. ægtefælle, 

eller hjælp til medicin.  

Borgerne vil være anonyme i materialet. Fra Odense hedder de: O1, O2, osv. Fra Vejle 

V1, V2, osv. Fra Esbjerg E1, E2 osv.  

 

 

 

Kode 

Alder  

Diagnose 

Hvornår 

 

Alene, 

sam- 

boende, 

familie, 

Net-værk 

Evt. 

kommunal 

hjælp, 

dagcenter, 

Kort beskrivelse af kognitive 

plusser og minusser 

O1 Mand 

61år 

 

Alzheimer 

2008 

Bor  

med  

hustru 

Dagcenter x 2 Kan gå ture i lokal- området 

Nedsat initiativ 

Har problemer med at udfører 

praktiske opgaver, f.eks. at skifte 

pære – se hvordan tøj vender 

rigtigt –  

Sætte på plads i skabe 

02 Mand 

69 år 

Alzheimer 

2010 

Bor  

med  

hustru 

Veligehold. 

 træning for  

fysisk 

svækkelse 

Klarer mange opgaver på 

computer, måske begyndende 

problemer med at lægge billeder 

ind. 

Langsom til at huske. 

Svært ved at lære nyt. Svært ved 

at holde overblik 

Kan gå i stå i en sætning. 

03 Kvinde 

57 år 

Sjælden  

demensfo

rm 

 

Bor alene Medicin  

dosering 

Hjemme- 

støtteperson 

Ledsagerordnin

g 

Stor vilje til at klarer sig selv. 

Nedsat korttidshukommelse 

Svært ved at overskue 

Svært ved at tage initiativ. 

Kan bruge SMS, men ikke 

computer mere. 

Svært ved at skulle skrive i 

kalender 
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O4 Kvinde 

71år 

Alzheimer 

2009, i let 

grad 

Bor alene, 

men har 

ven, som 

hun er 

meget 

sammen 

med 

Kommer på 

Kallerupvej 

Klarer sig i sit hus, med støtte fra 

ven. 

Bruger SMS, mobiltelefon og 

computer, Begynder nok at have 

svært ved det. Begynder at være 

nervøs for at gøre ting alene. 

Bruger kalender og er meget 

nervøs for ikke at huske. 

Synes vaskemaskine kan være 

svær. 
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Kode 

Alder  

Diag-

nose 

Hvor-når 

 

Alene – 

sam- 

boende – 

familie, 

netværk 

Evt. 

kommunal 

hjælp, 

dagcenter, 

Kort beskrivelse af kognitive 

plusser og minusser 

V1 Kvinde 

46 år 

Alzheimer

s demens 

Gift Tilknyttet 

Kallerupvej. 

Ingen hjælp fra 

hjemmeplejen 

Køre bil, holder foredrag om 

demens,  

 

V2 Kvinde 

78 år 

Alzheimer

s demens 

Enke, god 

kontakt til 

familien 

Har 

medicinadm.  

Kommer i 

Alzheimerforeni

ngens 

torsdagscafé 

Arbejder i genbrugsbutik, spiller 

bridge, taler åbent om sin sygdom. 

Kan være trist og opgivende 

V3 Mand 

 

71 år 

Alzheimer

s demens 

Gift, bor i 

villa.  

Hustru adm. 

medicin 

Deltager i 

repræsentantskabsmøder, kører 

bil, spiller bridge. 

Aktiv med huslige gøremål. 

Hustru styre aftaler m.m.  

Har haft besvær med at finde den 

parkerede bil. 

Har tidligere rejst meget i udlandet 

– gør ikke dette mere. 

V11 Kvinde 

88 år 

Alzheimer

s demens 

Fraskilt – 

god 

kontakt til 

børnebørn 

 

Medicinadm. fra 

hjemmeplejen 

Kan tage bussen til Vejle – trods 

nylig flytning, ordner selv 

banksager, strikker til velgørende 

formål, syr patchwork, bager efter 

opskrift. 

Har husdyr 

Omsorg for nabokoner 

Mangler initiativ til at skabe nye 

relationer. 

Stoppede i aktivitetscenter pga. 

manglende lyst – oplevede 

manglende omsorg fra de andre. 
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V12 Kvinde 

72 år 

Alzheimer

s demens 

Gift – har 

4 

sammenb

ragte børn 

Ingen hjælp Aktiv idrætsudøver – roer og går 

stavgang. 

Har lyst til at leve et aktivt liv. 

Godt socialt netværk. 

Går i læsekreds. 

Klarer adl og husligt arbejde. 

Sygdomsindsigt. 

God humor 

Problemer med at huske aftaler og 

genkalde bestemte begivenheder 

eller ting hvis hun presses. 

Præstationsangst. 

Bange for sygdommen bliver synlig 

for andre 

V13 Kvinde 

75 år 

Alzheimer

s demens 

Enke – 

god 

kontakt 

og støtte 

af børn 

Ingen hjælp Socialt anlagt – der skal ske noget. 

Motorisk velfungerende – tager 

trappen til 5. sal. 

Strikker og laver gymnastik i 

aktivitetstilbud. 

Har været aktiv i foreningsarbejde. 

Har problemer med at bevare 

overblikket – reduceret 

korttidshukommelse. Problemer 

med at indlære nye rutiner.  

V14 Mand 

76 år 

Vaskulær/ 

Alzheimer

s demens 

Enkemand

, men nu 

samboend

e med 

jævnalder

en kvinde 

Hustru hjælper 

med medicin 

Aktiv i postdanmarks 

pensionistforening.  

Bestyrelsesmedlem. 

Går på indkøb – kommer med de 

rette varer. 

Samlever kan hjemmefra guide 

V14 til at finde specielle varer i 

butikkerne. 

Har praktiske opgaver i hjemmet. 

Har gået stavgang sammen med 

hustru. 

Nedsat syn. Manglende 

sygdomsindsigt. 
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V21 Kvinde 

70 år 

Alzheimer

s demens 

Depressio

n 

Enke, har 

2 børn 1 i 

byen og 1 

i Asien 

Får hjælp til 

medicin 

Er aktiv frivillig i 2 

genbrugsbutikker – sortere tøj 

Vil klare sig selv i hjemmet. 

Har sygdomsindsigt 

Kan ikke betjene kassen i 

genbrugsbutikken. 

Bekymret. 

Har ikke stor social kontakt – kan 

føle sig ensom 

V22 Kvinde 

65 år 

Alzheimer

s demens 

Fraskilt, 

har god 

kontakt til 

børn og 

sin søster 

som 

hjælper 

V22 

Hjælp til 

medicinadm. 

Indkøbsordning 

Deltager i yoga og walk-and- talk 

ved Kræftens bekæmpelse. 

Kan tage bussen til byen. 

Går mange ture afhængig af vind 

og vejr. 

Benytter PC.  

Kreativ – maler sig ud af sine 

frustrationer. 

Aktiv i Alzheimerforeningen 

Sygdomsindsigt 

God til at finde strategier i forhold 

til erkendte problemstillinger. 

Taler flere sprog 

Har bl.a undervist i spansk, men 

husker ikke dette sprog længere. 

Sprogproblemer 
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Køn - Alder 

Kode 

Diagnose 

Hvornår 

 

Alene – 

sam- 

boende, 

familie, 

netværk 

Evt. 

kommunal 

hjælp, 

dagcenter, 

Kort beskrivelse af kognitive 

plusser og minusser 

Mand 

69 år 

O 11 

Sommer 

2009 

Alzheimer 

i let grad 

 

Bor med 

ægtefælle 

Tilbud på  

Kallerupvej 

Socialt aktiv 

Svært ved at holde styr på aftaler. 

Svært ved at forholde sig til 

tidsbegrebet, angiveligt både 

digitalt og analogt. 

Ny GPS – kan ikke bruge 

stemmestyret. 

Kvinde 

61år 

O 12 

Sommer 

2010 

Alzheimer 

i let grad 

 

Bor med 

ægtefælle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarer daglig husholdning 

Med indkøb, madlavning og 

rengøring. Men ægtefælle 

bemærker at det ikke er som 

tidligere. 

Passer børnebørn. 

Kører bil. 

Har med demenssygdom fået mere 

temperament. 

Har stort behov for at negligere 

sine symptomer, men kan og vil 

godt tale om det. 

Har overfor omverden været åben 

om sin situation. 

Forlægger ting, svært ved 

kalender.  

Mand 

75 år 

O 13 

Sommer 

2010 

Lewy 

Body 

Bor alene Tilbud på 

Kallerupvej 

Modtager hjælp 

til at skifte 

 plaster med 

antidemens- 

medicin. 

Søger et 

aktivitettilbud. 

Har svært ved at erkende hvad han 

ikke længere kan.  

Plaget af hallucinationer. 

Svært ved at bruge computer, Har 

tidligere kunnet ringe via skype. 

Klarer selv at holde hus. 

Bruger TV til at sikre dato. 

Svært ved at få skrevet ned hvad 

han gerne vil. 
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Kvinde 

67 år 

O 14 

Efterår 

2010 

Alzheimer 

i let grad 

 

Bor med 

ægtefælle 

 Kører bil. Spiller golf. Holder have. 

Svært ved at huske aftaler. 

Spørger ofte ægtefælle flere gange. 

Fører ikke selv sit golfkort 

Ægtefælle støtter med kalender. 
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Køn - Alder 

Kode 

Diag-

nose 

Hvornår 

 

Alene – 

sam- 

boende – 

familie, 

netværk 

 

Evt. 

kommunal 

hjælp, 

dagcenter, 

Kort beskrivelse af kognitive 

plusser og minusser 

Mand 71år 

O 20 

Vinter 

2012 

Alzheimer 

i let grad 

Bor med 

ægtefælle 

 71 årig mand, bor med hustru i 

lejlighed. Fik konstateret Alzheimer 

januar 2012. Ramt på 

korttidshukommelse og blevet 

mere apatisk. 

Mand 79 år 

O 21 

Forår 

2012 

Alzheimer 

i let grad 

 

Bor alene 

Tæt 

kontakt til 

veninde 

Hjemmepleje til 

medicin 

dosering 

 

 

 

 

79 årig mand. Bor alene, men har 

veninde som han ses med dagligt 

og som vil være tilstede ved 

besøget. Gennem de sidste par år 

lette tegn på demens, nedsat 

korttidshukommelse. har ikke selv 

så meget fornemmelse for det, 

men afviser det ikke. Fik diagnosen 

Alzheimer i april 2012. Har 

hjemmepleje til medicindosering. 

Har lunge og hjertelidelse. 

O 30 Kvinde Alzheimer 

2010 

+ 

ægtefælle 

Højstruphuset Meget ramt på sprog 

Mand 69 år 

O 31 

 

Sommer 

2009 

Alzheimer 

i let grad 

 

Bor med 

ægtefælle 

Tilbud på  

Kallerupvej 

Socialt aktiv 

Svært ved at holde styr på aftaler. 

Svært ved at forholde sig til 

tidsbegrebet, angiveligt både 

digitalt og analogt. 

Ny GPS – kan ikke bruge 

stemmestyret. 
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Kode 

Alder  

Diagnose 

Hvornår 

 

Alene – 

sam- 

boende, 

familie, 

netværk 

Evt. kommunal 

hjælp, 

dagcenter, 

Kort beskrivelse af kognitive plusser 

og minusser 

E1 Mand 

64år  

Vaskulær 

demens 

Gift Ingen hjælp fra 

hjemmeplejen 

Har svært ved at huske aftaler, at 

finde rundt.  

Har ikke meget 

sygdomserkendelse, føler at han 

bliver holdt udenfor firmaet. 

E2 Kvinde 

74år 

Alzheimer

s demens 

Gift Ingen hjælp fra 

hjemmeplejen 

Har sygdomserkendelse. 

Har meget svært ved at være 

alene, og finde rundt i tiden 

specielt om natten. 

Manden har overtaget de huslige 

opgaver, hvilket hun har svært ved 

at kapere. 

E3 Mand 

67år 

Lewy 

Body 

demens 

Fraskilt, 

bor alene  

Medicinadm. fra 

hjemmeplejen  

Har meget svært ved at give 

udtryk for sine problemstillinger, 

og svær at fastholde i samtalerne. 
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Bilag 2: Evaluering af mock-ups udviklet af DETECH 
 

Resumé 
DETECH har i projektet ”Demens i Hjemmet” bidraget til at konceptudvikle en mock-up, som 

kaldes Påminderen. Påminderen er designet med udgangspunkt i et ur, men har til formål, at 

støtte demente i den tidlige fase.  

I den tidlige fase vil det være muligt for en person med demens, at være mere eller mindre 

selvhjulpen afhængig af sygdommens symptomer, og dermed stadie og de hjælpemidler, der 

er til rådighed. Formålet med denne mock-up er, at støtte personer med 

hukommelsesproblemer. At støtte mennesker, der har problemer med at huske begivenheder, 

herunder aftaler, møder m.m. Og det, der gør denne mock-up unik er, at den frigør brugeren 

for ansvaret for opsætning af kalender, og for at få lagt begivenheder ind i den. Et andet 

formål er også at opnå en så diskret påmindelse af brugeren, om de forskellige begivenheder i 

kalenderen som muligt, således en stigmatisering undgås. 

 

Kategori af teknologi.  

Påminderen er en mock-up under kategorien understøttende/afhjælpende eller 

kompenserende.. 

 

Hvilken brugergruppe er mock-up’en rettet imod?  

Målgruppen er let demente personer, som bor i eget hjem. Ideen med Påminderen er, at skabe 

en teknologi, der på en diskret måde, kan støtte personer med hukommelsestab. Udover let 

demente kan Påminderen gavne personer med hukommelsesproblemer, herunder at huske 

aftaler, såsom møder, besøg og andre planlagte begivenheder.  

 

Kan teknologien bruges af andre målgrupper – og hvilke behov løser den for dem? 

I princippet kunne mange mennesker med en tæt pakket kalender, have gavn af et sådan 

produktet, når det er færdigudviklet. Da produktet vil kunne give mulighed for at få en diskret 

påmindelse om en kommende begivenhed i god tid inden begivenheden finder sted, således 

forberedelse kan ske i god tid. Produktet kunne således anvendes af helt almindelige 

mennesker, men er primært tænkt og designet til mennesker med lette kognitive 

vanskeligheder, der specifikt har problemer med hukommelse. 

 

Hvad kan ideen (mock-up) og hvorfor? Mock-up’en er en påminder – der på en diskret 

måde, i form af et digitalt ur, kan minde brugeren om en begivenhed.  

Påminderur 

Påminderen består af et ur, som brugeren har på armen, der via en softwareapplikation er 

koblet til en smartphone/tablet. Applikationen henter data ned fra en kalender, hvor bl.a. 

pårørende kan tilføje begivenheder via internettet og sende dem videre 

til uret. Når en begivenhed er nært forestående, giver uret en diskret 

besked til brugeren. Ideen er, at brugeren får besked i så god tid inden 

en begivenhed, at forberedelse er mulig. Der er mulighed for at 

opsætte systemet til at give flere serielle påmindelser op imod en 

begivenhed, således brugeren, i tilfælde af at misse den første 

påmindelse, opnår endnu en chance for at imødegå en begivenhed. 

 

Virkemåde: 

Påminderen kobles trådløst til et Access point og derfra videre til en 

elektronisk kalender. 

En besked eller aftale i kalenderen bliver automatisk overført til påminderen. 
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I et forudbestemt tidsinterval inden en event vil påminderen vibrere, lyse og skrive en besked 

om begivenheden. 

 

                             
Digitalt ur er koblet til en kalender, og 

påminder om indgåede aftaler.  

Opsætningen af Påminderen foregår i en menustruktur i den elektroniske kalender. Her er der 

mulighed for at: 

 Sætte tidsinterval for en begivenhed 

 Sætte varslingsinterval før begivenheden 

 Skrive tekst til skærm på påminderen om begivenheden 

 

 

 
Her vises et eksempel på opsætning af en begivenhed i en elektronisk kalender. 

 

Hvor langt er mock-up’en?  

Der er udviklet en mock-up, hvori der indgår følgende: 

 1 stk. Påminder i form af et digitalt ur (METAWATCH model WDS112) 

 1 stk. Smarthpone (Samsung GT-I9001) 

 1 stk. software applikation til uret 

 1 stk. software applikation til Smartphone 

 1 stk. elektronisk kalender leveret af virksomheden e-mergency (Odense) 
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Softwaren er tilpasset de konkrete hardwarekomponenter, og det virker på mock-up niveau. 

Det vil sige, at der stadig kan optræde småfejl i softwaren, og at der stadig er en hel del 

optimering og udbygning af systemet, som er nødvendig for at det virker helt i praksis. For 

eksempel kunne det være hensigtsmæssigt, at Påminderen kunne bruges sammen med 

Outlook eller andre gængse kalenderprodukter. 

 

Er mock-up’en testet/afprøvet og hvordan? Hvad viste testen?  

Der har været to sæt mock-up’s til brugertests, men på grund af DETECH’s konkurs, har det 

ikke været muligt at få samlet op på brugertestene. 

 

Hvilken værdi tilfører mock-up’en brugeren og evt. pårørende? 

Denne produktide kan forbedre livskvaliteten for personer med hukommelsesproblemer i bred 

forstand, herunder demens i let grad. Påminderen giver mulighed for at understøtter hos 

personer med let demens i deres hverdagen, og derved gør denne mere selvhjulpen. At den 

demente er bedre selvhjulpen, giver også den pårørende en større tryghed idet, der er et 

problem mindre at forholde sig til. 

 

Mock-up’ens støttende funktioner: 

 Gør det nemt for brugeren at huske aftaler på en diskret måde. 

 Tryghed for pårørende ved, at brugeren husker aftaler og andre vigtige begivenheder. 

 En teknologi, der ikke stigmatiserer brugeren. 

 En teknologi, som brugeren kan anvende uden tekniske kompetencer. 

 Pårørende og andre kontaktpersoner kan lægge aftaler ind i brugerens kalender, og 

dermed sikre aftalens gennemførsel. 

 

Er der andre, der har løst behovet – hvordan? 

Der er ikke kendskab til andre lignende løsninger. Men der er formentlig løsninger med samme 

formål baseret på PC, PDA eller andre tilsvarende teknologier. Der er ikke foretaget patent 

screeninger eller andre verdensomspændende markedsundersøgelser. 

 

Hvilke særlige karakteristika har ideen i forhold til eksisterende løsninger? 

Det interessante ved dette produkt, er muligheden for at kommunikere trådløst med brugeren, 

via en komponent (uret), som er fastgjort på personens arm, og derved ikke bliver væk eller 

overhørt. Denne kommunikationslinje kan bruges til mange interessante og relevante formål. I 

første omgang har projektet dog fokuseret på information af aftaler.  

 

Kræver det særlige kompetencer eller oplæring for at anvende ideen el. ændring i 

holdning/adfærd? 

Brugeren af Påminderen bør kunne læse korte, ikke avancerede beskeder på urets skærm, og 

kunne afstille / kvittere for en besked ved tryk på en knap. Ligeledes skal brugeren være 

opmærksom på at få opladet uret, når batteriet er tømt for strøm. 

Dette er alt, hvad der er påkrævet af brugeren. 

 

Erfaringer fra tidligere interviews med ældre personer med dianosen let demens er, at de er 

noget skeptiske overfor ny teknologi. Derfor er der en barriere i, at få dem til at tage denne 

teknologi til sig. Så den store udfordring er holdnings- og adfærdsbearbejdning. Vedr. adfærd, 

så er det erfaret, at en dement person nærmest ”klamrede” sig til sin Mayland kalender, og at 

vedkommende brugte uhensigtsmæssigt meget tid og energi på at orientere sig i forhold til 

indskrevne aftaler i kalenderen. Kunne man i dette tilfælde få implementeret en 

Påminderløsning på en optimal måde, ville det frigøre noget fokus og energi til nærvær med 

pårørende i omgivelserne. 

 

Kræver anvendelsen af teknologien hjælp fra andre? 

Anvendelsen af teknologien skaber et behov for administration af den elektroniske kalender fra 
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en pårørende. Fra støttende til fuldkommen administration, afhængig af brugerens 

mulighed/evne/interesse eller lyst til anvendelse af IT-systemer. 

Tilgang og administration af kalenderen kan ske via internettet, PC’er eller en Smartphone, 

således kan man som pårørende også lægge aftaler ind i systemet på fjerndistance. I en 

udbygget version kan man forestille sig, at også andre udvalgte kontaktpersoner kunne få 

adgang til kalenderen, med mulighed for at indlæse begivenheder. Her tænkes ikke mindst på 

læge, tandlæge, frisør, bankkontakt eller andre lignende interessenter til brugeren.   

 

Hvilke forventninger har virksomheden til at videreudvikle mock-up’en og sætte den 

i produktion?  

Idéindehaveren vil gerne arbejde videre med produktideen, da de ser store perspektiver i 

løsningen. Grundet konkurs er der imidlertid ikke et eksisterende etableret set-up. Såfremt 

andre virksomheder ønsker at arbejde videre med ideen, vil idéindehaveren gerne involveres. 

 

Hvad er den forventede pris på et evt. færdigt produkt? (salgspris – slutbrugerpris) 

Salgsprisen forventes at ligge mellem 6.000 til 7.000 kr. for en løsning med ur, Smartphone og 

software. 

 

Er der nogle juridiske eller etiske udfordringer ved teknologien eller anvendelsen af 

den? 

Behovet og omfanget af juridiske og etiske overvejelser afhænger meget af, hvor mange 

beføjelser der lægges ud til hvor mange personer i det endelige produkt. Hvis en brugers 

kalender er tilgængeligt for brugerens interessenter, kunne alle andre indlagte begivenheder 

været sløret, således at det kun er optage-/ledighedstiden, som er synlig for en interessent, 

der ønsker at tilføje en begivenhed. På denne måde kan man beskytte brugerens 

personfølsomme oplysninger, samtidig med man opnår en større åbenhed i systemet. 

Alt i alt er der både juridiske og etiske aspekter i dette projekt, omfanget er afhængig af 

afgrænsningen i det endelige produkt. 

 

Giver teknologien mulighed for at der kan spares personale ressourcer på kort eller 

lang sigt? 

Bygges der videre på de muligheder, som ligger i teknologien, kan der på sigt opnås personale 

rationaliseringer. Igen er mulighederne for besparelser afhængig af udformningen af det 

endelige produkt. 

 

Er eller bliver der skabt flere arbejdspladser. Er der skabet flere arbejdspladser? 

I projektperioden fik en nyuddannet Ingeniør muligheden for at prøve kræfter med 

arbejdslivet, og han udnyttede projektet som et springbræt til at få sig et fast arbejde. Den 

videre udvikling af produktet forventes at kunne skabe 2 – 3 nye arbejdspladser. 

 

Hvilke barrierer/aktiviteter er der fra nuværende stadie til et egentlig salg.  

For at opnå en salgsbar løsning kan/bør der bruges endnu to mandeårs udviklingsarbejde 

inden løsningen er klar til salg. 

 

Der bør bruges mere tid på: 

 Konceptudvikling, herunder implementering af inputs fra brugertests og 

brugererfaringer. 

 Implementering af integration til flere kalenderprodukter. 

 Forbedring og videreudvikling af nuværende software. 

 Research på ny ur-hardware, måske udvikling af eget produkt, som er tilpasset lige 

præcis dette formål. 

 

Der skal sættes en distributionskanal op. 
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Bilag 3: Evaluering af mock-ups udviklet PlayAlive 

Resumé 

PlayAlive har udviklet tre mock-ups i projekt "Demens i Hjemmet", som alle har det til fælles, 

at de gennem leg og interaktivitet skal motivere til mere fysisk aktivitet og dermed udsætte 

sygdommens udvikling: 

 

Mock-up 1:  Interaktivt vippebræt med diverse balancespil 

Mock-up 2: FIT kuffert m. fem interaktive aktiviteter 

Mock-up 3: WDS (videreudvikling af eksisterende enhed) 

 

Mock-up 1 og 2 er testet sammen med demenskoordinatorer i en række workshops. 

Efterfølgende er de testet med personer med demens - både i hjemmet og i dagstilbud. 

Mock-up 3 er en videreudvikling af FIT platformen, hvor diverse input fra workshops med 

demenskoordinatorer og interview med brugere har været uvurderlige input i designprocessen. 

Mock-up 3 har ikke direkte været testet med brugere, men er demonstreret for projektgruppen 

ved flere lejligheder.  

 

Alle tre mock-ups vil indgå i PlayAlives fremtidige serie af produkter under navnet PlayAlive FIT 

(Flexiable Interactive Training) 

 

Kategori af teknologi 

PlayAlive FIT er udviklet med henblik på at nedsætte demenssygdommens udviklingshastighed 

gennem øget fysisk aktivitet og bevægelse. Teknologien bygger videre på PlayAlives interaktive 

platform til børn og legepladser. 

 

Hvilken brugergruppe er mock-up’en rettet imod?  

PlayAlive FIT henvender sig til alle, som ønsker øget motivation til fysisk aktivitet. FIT kan 

anvendes på de forskellige dagstilbud i kommunerne, hvor man sammen med andre 

demensramte kan anvende produkterne i serien. FIT kan også anvendes i hjemmet sammen 

med pårørende (børnebørn, ægtefælle mv.). 

 

Hvilke erkendte og evt. uerkendte behov understøtter mock-up’en for 

brugergruppen?  

Flere forskningsprojekter arbejder med at opbygge viden og evidens omkring fysisk aktivitets 

indvirkning på personer med demens. Det er generelt anerkendt, at fysisk aktivitet - 

kombineret med mentale øvelser - har en effekt på sygdommens udviklingshastighed. Det er 

tesen, at fysisk aktivitet får hjernen til at producere en kemisk reaktion, som har en positiv 

effekt. PlayAlive har kontakt til ADEX studiet fra bl.a. Bispebjerg Hospital, som netop arbejder 

med at eftervise denne tese i relation til demensramte.  

 

Alle tre mock-ups i FIT har til formål at motivere til mere fysisk aktivitet samt mental og social 

træning i kombination. Gennem en række workshops med demenskoordinatorer og interview 

med demensramte er de tre mock-ups blevet specificeret. 
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Figur 1: Workshop med specialister og demenskoordinatorer 

 

Kan teknologien bruges af andre målgrupper – og hvilke behov løser den for dem? 

PlayAlive har en klar forventning om, at produktserien FIT, som platform, kan tilrettes en lang 

række træning- og genoptræningsbehov blandt nedenstående segmenter: 

 

 Let demens 

 Genoptræning - fysisk og mentalt 

 Udviklingshæmmede  

 Personer med kognitive vanskeligheder (alternativ læringsmetoder) 

 Opvarmning og reaktionstræning til sport 

  

Den primære tilretning af aktiviteten sker via. den applikationssoftware, som udvikles til den 

enkelte målgruppe. Derudover har FIT stor fleksibilitet i det fysiske layout, antallet af enheder i 

brug, samt anvendelse af miljø og omgivelser (ude og inde), som gør, at aktiviteten kan 

tilpasses den enkelte brugers formåen og træningsbehov. 

 

Hvad kan ideen (mock-up) og hvorfor? 

Alle tre mock-ups bygger på PlayAlives interaktive og motiverende platform for mere fysisk 

aktivitet, hvor teknologi i form af lyd, lys og sensor feedback anvendes. 

 

Mock-up 1: Interaktivt vippebræt med diverse balancespil 

En FIT-enhed er placeret på et vippebræt. Vippebrættet er modificeret, således at det kun kan 

vippe i én retning.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Det interaktive vippebræt i brug. 

 

Det indbyggede acc. meter (bevægelsessensor) kan registrere en bevægelse på vippebrættet, 

herunder bevægelsesretningen.  FIT-enheden kan give feedback til brugeren via lyd og lys. Der 

er udviklet en række balancespil til mock-up'en, hvor man kan træne sin balance og 

hukommelse - sammen eller hver for sig. 

 

Det interaktive vippebræt er primært tiltænkt til anvendelse i hjemmet. 

 

Mock-up 2: FIT kuffert med fem interaktive aktiviteter 

FIT kufferten består af en solid kuffert, som både fungerer som opbevarings- og ladeenhed. En 

kuffert vil indeholde 6-8 satellitter, som alle kan oplades på samme tid.  

Opladningen gør brug af induktiv lade-teknologi, hvilket overflødiggør ledninger, fastgørelse, 

stik m.m. Kufferten indeholder også instruktionsmateriale. 
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Figur 3: FIT kuffert mock-up i forskellige konfigurationer 

 

Der er udviklet fem interaktive spil til FIT kufferten, hvor formålet har været at stimulere fysisk 

aktivitet, mental træning og social samvær: 

 

1. eTennis 

2. Hund/kat 

3. Memory 

4. Stoleleg 

5. Speedy 

 

Alle fem spil er testet med brugere og er gennem flere udviklingsloop blevet tilrettet. 

FIT kuffert er primært tiltænkt til anvendelse i kommunernes dagstilbud og til udlån til 

hjemmet. 

 

 

Mock-up 3: WDS (videreudvikling af eksisterende enhed) 

Under projektet blev der observeret flere uhensigtsmæssigheder ved PlayAlives nuværende 

platform i relation til demensramte. PlayAlive har derfor valgt at udvikle en ny version af FIT-

enheden (satellitten), hvor disse uhensigtsmæssigheder forsøges imødekommet. 

Satellitten er trådløs og vil sammen med andre satellitter danne et netværk af intelligente 

enheder, hvor der kan afvikles mangeartede trænings- og bevægelsesprogrammer. Populært 

sagt er satellitterne en computer, der er delt op i mange dele og spredt ud i det indendørs eller 
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udendørs rum. 

Figur 4: Illustration af de tekniske funktioner på den nye WDS. 

 

Hardwaren (satellitten) er en videreudvikling af en eksisterende trådet teknologi, der i flere år 

har været anvendt med succes i legepladsbranchen. Nye teknologiske aspekter af satellitten 

er: 

 

a) Mikroprocessor: Hjernen i systemet. Mikroprocessoren er en lille computer, der styrer lys, 

lyd, sensorer og kommunikation til de andre enheder.  

 

b) LED-lys: Fungerer som en af flere kommunikationsparametre i satellitten.  LED-enheder 

er placeret på fire forskellige steder på satellitten og vil kunne gengive alle farver i 

forskellige styrker uafhængigt af hinanden. De fire LED-områder vil kunne anvendes som 

signalgiver, som kan ses på en afstand op til 50 meter - afhængig af lysforhold.  

  

c) Højtaler: Skal kunne gengive lyde og tale i høj kvalitet. Tale vil være en væsentlig 

parameter i aktiviteterne. Der vil også kunne streames musik og lyde fra interface-

enheden (smartphone). 

 

d) Mikrofon: Muliggør, at brugerne – både børn og lærer - kan indspille egen tale og andre 

lyde, som efterfølgende kan anvendes i de enkelte aktiviteter. Dette er en enkelt og sjov 

måde, hvorpå man kan give aktiviteten et personligt præg.  

 

e) Kapacitiv sensor (touch sensor): Kan anvendes både som simpel knap og avanceret 

afstand-sensor. Dette muliggør spændende nye interaktionsmuligheder for brugeren.  

 

f) Gesture sensor: Vil kunne registrere bevægelse i rummet 5-40 cm ud fra satellitten. Vil 

kunne differentiere retningsbestemte bevægelser og hermed også registrere bolde og 

andre objekter i nærheden af satellitten. 

 

g) Skærm: Skal kunne kommunikere enkle tegn såsom bogstaver, tal og ganske korte 

beskeder. Vil være væsentlig for indlæringsaktiviteter i matematik og dansk. Skærm skal 

også vise symboler og tid f.eks. stopur.   

 

h) Vibrator: Endnu en kommunikationsparameter. Vil udvide målgruppen til også at omfatte 

svagtseende/blinde. 

 

i) Ur: Bruges primært ved logning af data, men også til stopur-funktion. 

 

j) Wifi: Skal sikre kommunikation mellem interface (smartphone) og satellitten. 

Ydermedgiver wifi adgang til en ekstern server, hvor resultater kan logges, og nye 

applikationer kan hentes og anvendes. 

  

k) RF: Skal sikre kommunikationen mellem satellitterne. Satellitterne skal kunne 

kommunikere sammen inden for en rækkevidde af 50 meter mellem hver satellit. Dette 

giver uanede muligheder for at konfigurere opstilling af satellitter ude som inde. 

 

l) Batteri: Batteriet oplades via induktiv teknologi. Batteriet skal holde til 24 timers brug. 

 

m) Induktiv lader: Den induktive lader sikrer, at opladning af batteriet ikke skal ske via et 

mekanisk stik, men bare lægges ned på en ”lade”-plade i kufferten. Det simplificerer 

lade-processen for brugeren, og gør produktet mere robust.   
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n) Accelerometer: Denne anvendes som bevægelsessensor. Den vil kunne anvendes i 

mange forskellige sammenhænge, hvor satellitten bevæges rundt af brugeren, og denne 

bevægelse skal måles som input til aktiviteten.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 5: Design af den nye WDS 

 

 

Hvor langt er mock-up’en?  

Alle tre mock-ups vurderes til at være på et tidligt prototype-stadie. De skal stadigt 

videreudvikles og modnes frem mod færdige produkter. Dertil er der udarbejdet plan og 

budget. 

 

Er mock-up’en testet/afprøvet og hvordan? Hvad viste testen? 

Mock-up 1 og 2 er testet af flere omgange på dagstilbud i Vejle og Odense. Yderligere er mock-

up 1 testet med en bruger i eget hjem. Begge mock-ups er blevet testet både ude som inde. 

 

Generelt har testene med borgerne vist, at FIT kan motivere til mere fysiske aktivitet. Det blev 

også bekræftet i efterfølgende interview med både borger og personale. Yderligere gav testene 

et generelt billede af, at der også er en social katalysator-effekt ved brugen af FIT. Borgerne 

havde det simpelthen sjovt sammen, og der blev grint, snakket og hygget meget under 

testene. Det smittede også positivt af på mængden af den fysiske aktivitet. Det foreligger 

separate rapporter med mere detaljerede observationer fra testene.  

 

Rent produktudviklingsmæssigt blev en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende 

platform identificeret. Disse blev bragt med ind i udviklingen af mock-up 3.  

 

Hvilken værdi tilfører mock-up’en brugeren og evt. pårørende? 

FIT kan bidrage og motivere til mere fysisk aktivitet. Værdien af den fysiske aktivitet skal 

findes i, at dette kan udsætte sygdommens negative udvikling. Pårørende - som f.eks. 

børnebørn - kan deltage i aktiviteten sammen med brugeren. Dermed kan også de sociale 

bånd med pårørende fastholdes. 

 

Er der andre, der har løst behovet – hvordan? 

Vi har ikke kendskab til andre produkter, der specifik forsøger at løse denne udfordring med en 

elektronisk platform.  

 

Kræver det særlige kompetencer eller oplæring for at anvende ideen el. ændring i 

holdning/adfærd? 

FIT er udviklet således, at aktiviteten er så simpel og intuitiv som muligt. Adaptiv funktionalitet 

indbygget i aktiviteten gør, at svarhedsgraden løbende justeres automatisk til brugerens 

behov. 

 

Kræver anvendelsen af teknologien hjælp fra andre? 

Ved brug i kommunernes dagstilbud er det tiltænkt, at personalet kan igangsætte aktiviteten 

med FIT. Ved brug i hjemmet vil brugeren selv kunne igangsætte aktiviteten med kort 

introduktion. 
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Hvilke forventninger har virksomheden til at videreudvikle mock-up’en og sætte den 

i produktion?  

PlayAlive forventer at videreudvikle og modne FIT henover de næste 2 år. Herefter forventes 

det, at produktet er klar til produktion og en efterfølgende lancering af FIT.  

 

Hvad er den forventede pris på et evt. færdigt produkt?  

Det forventes, at FIT vil blive solgt til slutkunder til nedenstående target-salgspriser: 

 

 Interaktivt vippebræt med diverse balancespil (til hjemmet): ca. DKK 2.800,- 

 FIT kuffert m. fem interaktive aktiviteter (til kommuner): ca. DKK 25.000,- 

 

Ovenstående priser er evalueret af slutbrugere og indkøbere fra kommunerne med positiv 

respons. 

 

Hvordan, hvor og til hvem vil ideen med fordel kunne blive markedsført og solgt? 

PlayAlive vil søge at sælge FIT via forhandlere, som i forvejen sælger produkter til dette 

segment. En række mulige kandidater er identificeret og den indledende kontakt er foretaget. 

  

Er der nogle juridiske eller etiske udfordringer ved teknologien eller anvendelsen af 

den? 

Der er ikke kendskab til juridiske eller etiske udfordringer.  

 

Giver teknologien mulighed for, at der kan spares personale ressourcer på kort eller 

lang sigt? 

Det forventes ikke, at der vil være direkte personalebesparelsesmuligheder ved brugen af FIT. 

Formålet med FIT er at forøge livskvaliteten hos borgeren gennem mere fysisk aktivitet. 

Personalet i kommunernes dagstilbud har i dag svært ved motivere til mere fysisk aktivitet 

med nuværende metoder og produkter. FIT kan være en katalysator hertil, hvor det at trække 

aktiviteten udendørs også er en fordelagtig mulighed. 

Ved brug af FIT i hjemmet vil aktiviteten måske spare personale ift. fysioterapi eller anden 

fysisk træning. Dette skal dog eftervises i efterfølgende tests. 

 

Er der skabet flere arbejdspladser? 

PlayAlive har ikke i projektperioden ansat flere medarbejdere. Det forventes dog, at FIT i en 

udvikling- og modningsfase samt i en efterfølgende produktion- og lanceringsfase vil kunne 

skabe et større antal arbejdspladser. Der er ikke lavet yderligere analyser heraf på nuværende 

tidspunkt. 
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Bilag 4: Evaluering mock-up udviklet af Teknologisk Institut 

 

Resumé 

Teknologisk Institut har udviklet en mock-up, der kaldes ’SafeWalk’. Det er en app til 

mobiltelefoner, der tillader pårørende at skræddersy og lave en højere opløsning af en 

rutevejledning, således at personer med kognitive vanskeligheder i højere grad selv kan 

finde ’tilbage på sporet’, så at sige. I modsætning til rutevejledninger tilgængelig på markedet i 

dag, kan man i SafeWalk nå og udvikle 

områder, der traditionelt er udenfor 

GPS’ rækkevidde og/eller ikke er 

kortlagt i dag. 

 

Kategori af teknologi.  

Teknologien er primært 

understøttende/afhjælpende. Man kan 

kun tale om udsættende ift. eventuel 

behov for større overvågning og hjælp 

af den enkeltes i færdsel i byrum. 

 

Hvilken brugergruppe er mock-

up’en rettet imod?  

Målgruppen er alle personer med 

kognitive vanskeligheder, herunder demens-ramte. Det er et hjælpemiddel, der dog kræver en 

indsats fra pårørende at tage i brug. 

 

Hvilke erkendte og evt. uerkendte behov understøtter mock-up’en for 

brugergruppen?  

Mock-up’en understøtter et behov for let demente om fortsat at være aktive og selvstændig i 

deres hverdag. Idet den giver personer med let demens eller andre lignende typer af kognitive 

problemstillinger mulighed for at komme fra A til B til A. Det vil sige hjælp til at finde vej fra 

typisk egen bolig og til en aktivitet (købmanden, bageren, tandlægen etc.) og retur til egen 

bolig igen.  

 

Kan teknologien bruges af andre målgrupper – og hvilke behov løser den for dem? 

Konceptet kan formentlig godt applikeres på andre målgrupper og behov med få midler, om 

end behovene kan ligge meget langt fra det her tiltænkte. F.eks. vil udregningen til dannelse af 

en rutevejledning på ’gå-ben’ kunne være af værdi for retailbranchen i gågade-miljøer, museer 

med specifikke formidlingsbehov i naturen o.s.v.  

 

Hvad kan ideen (mock-up) og hvorfor?  

Mock-upen kan vise borgeren med demens vejen fra et sted til et andet ved hjælp af billeder, i 

stedet for som tidligere – streger, der symbolisere veje.  

 

Hvor langt er mock-up’en?  

Der er p.t. udviklet et ’Proof of Concept’. Det er en app til en iPhone, der anvender Google 

Maps API til at generere ruter og Google Streetview til at visualisere ruten. App’en forbinder til 

telefonens GPS og kompas, og kender derfor brugerens orientering, og kan vejlede i forhold til 

brugerens hensigt. Dette ’Proof of Concept’ kan testes på bruger-grupper ift.: 

- Tillid (vil man stole på app’en, indgyder den tillid?) 

- Stabilitet (hvad sker der når GPS-signalet forsvinder, telefonen er ved at løbe tør for 

strøm etc.) 

- Brugerflade (er app’en intuitiv og forståelig at anvende og navigere i?) 

- Forbindelse (hvordan og hvem adviseres, hvis der afviges fra en planlagt rute?) 

- Validering (hvordan ved vi ruten er rigtig?) 

- Fokus (hvordan ’deles’ den fysiske med den virtuelle verden, hvor er borgerens 
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opmærksomhed og hvad er den rettet mod?) 

Dette ’Proof of Concept’ giver værdifuldt data om målgruppe, brugeroplevelser, og 

udviklingsretning, såfremt man ønsker at færdigudvikle mock-up’en. Det udviklede kan ikke 

anses for værende funktionelt eller muligt at anvende uden større understøttelse.  

 

Er mock-up’en testet/afprøvet og hvordan? Hvad viste testen?  

Mock-up’en er ikke blevet testet i projektet Demens i Hjemmet. 

 

Hvilken værdi tilfører mock-up’en brugeren og evt. pårørende? 

Mock-up’en skal give personer med demens mulighed for selvstændigt og trykt at kunne 

bevæge sig uden for egen bolig og finde tilbage igen.  

Konceptet skal give de pårørende en tryghed og sikkerhed om, at der er ’styr’ på borgeren, 

hvis han/hun skulle være faret vild eller have glemt vejen. Dermed vil borgeren kunne være på 

egen hånd i længere tid i byrummet.  

Samtidig skal borgeren have vished om, at der er muligheder og ikke begrænsninger i ens 

udfoldelser.  

 

Er der andre, der har løst behovet – hvordan? 

Der er koncepter på markedet, der har lignende teknologi, men dog applikeret i et helt andet 

domæne. De kan ikke overføres 1:1 til denne målgruppe, netop p.g.a. ændrede behov og 

betingelser ift. brugerflader, tillid m.v.  

 

Hvilke særlige karakteristika har ideen i forhold til eksisterende løsninger? 

Det særlige i ’SafeWalk’ er muligheden for, at pårørende selv kan kortlægge ruter manuelt, og 

tilføje fotos fra ruten som referencepunkter - som borgeren så kan forholde sig konkret til på 

egen hånd. Herunder referencepunkter, der ikke er kortlagt tidligere i eksisterende systemer, 

eksempelvis StreetView. Det danner et unikt appendix af data, der har andre karakteristika. 

 

Kræver det særlige kompetencer eller oplæring for at anvende ideen el. ændring i 

holdning/adfærd? 

Borgeren skal have lært vigtigheden af at have telefonen på sig, og at rette fokus mod den, 

hvis der opstår forvirring. Desuden skal pårørende anvende systemet aktivt til at ’lære’ 

applikationen relevante ruter, og handlinger ved afvigelse. 

 

Kræver anvendelsen af teknologien hjælp fra andre? 

Pårørende, demenskonsulenter eller andre personalegrupper, der måtte hjælpe en borger med 

demens.  

 

Hvilke forventninger har virksomheden til at videreudvikle mock-up’en og sætte den 

i produktion?  

Teknologisk Institut undersøger i øjeblikket muligheden for at kommercialisere konceptet 

sammen med en eventuel partner, men der er ikke taget stilling til videreudvikling. 

 

Hvad er den forventede pris på et evt. færdigt produkt?  

Forretningsmodellen er ikke afklaret. Muligvis mikro-betaling ved køb af app, måske 

abonnement for overvågning og advisering og driften af disse værktøjer. Over tid vil man 

måske kunne ’shoppe’ ruter og data fra andre brugere, hvis der er overlappende områder. 

 

Hvordan, hvor og til hvem vil ideen med fordel kunne blive markedsført og solgt? 

Det vil være en applikation i en App-store evt. med et website tilknyttet. Udbredelsen skulle 

ske gennem kontrollerede og tæt understøttede fokusgrupper, som kan danne reference i 

relevante kanaler og medier.  

 

Er der nogle juridiske eller etiske udfordringer ved teknologien eller anvendelsen af 

den? 
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Der er flere indlysende udfordringer: 

- Overvågning 

- Automatiseret overvågning 

- Validering af intention 

Der vil derfor i en længere opstartsperiode være en ansvarsfraskrivelse, indtil systemet har 

lært tilstrækkeligt til at kunne fjerne usikkerhedsmomenter af sig selv. 

 

Giver teknologien mulighed for at der kan spares personale ressourcer på kort eller 

lang sigt? 

Muligvis, men det vigtigste er, at selvstændighedsfølelsen og frihedsgraden hos borgeren 

forlænges. 

 

Er eller bliver der skabt flere arbejdspladser. Er der skabet flere arbejdspladser? 

Der er ikke skabt flere arbejdspladser og det er usikkert om det kommer til at gøre det. 

 

Hvilke barrierer/aktiviteter er der fra nuværende stadie til et egentlig salg.  

Er konceptet stærkt nok på en global scene, vil der kunne skabes en selvstændig virksomhed. 

Men der er stadig meget, der skal undersøges nærmere for at kunne tage stilling hertil. Men 

inden der tænkes videre i salg og forretning skal teknologien valideres. 
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Bilag 5: Evaluering af mock-up udviklet af Designskolen Kolding 

Hvilken brugergruppe er ideen rettet imod? 

Raske og let demente mikrobølgeovnsbrugere, der er bevidste om deres sygdom og føler det 

stigmatiserende at skulle købe et hjælpemiddel. 

Hvilke erkendte og evt. uerkendte behov løser ideen for brugergruppen? 

De redskaber vi omgiver os med bliver stadig mere komplekse. Ikke alene fordi flere og flere 

ting bliver elektroniske, men også fordi vi ynder at give tingene et simpelt udtryk, der ofte 

balancerer på grænsen til det abstrakte. 

Mange genstande er efterhånden blevet forsimplet så meget at de nu er blevet ikoner vi kun 

forstår, fordi vi er oplært til at forstå dem. De udtrykker ikke længere deres funktion. Dette 

kan volde problemer, hvis du eksempelvis er barn eller med anden kulturel baggrund, men 

altså også hvis du har kognitive vanskeligheder som demens og derfor har mellemrum i 

hukommelsen. 

En mikrobølgeovn er et godt eksempel på et objekt, hvor denne problematik opstår. Det 

moderne køkken består i dag af store rene overflader og mange mikrobølgeovnsproducenter 

stiler derfor efter at tilpasse deres designs hertil. Dette betyder i mange tilfælde skjulte 

håndtag og digitale knapper, som ifølge Demenskonsulent Birgitte Hein Klüver, kan volde store 

problemer for demente; ”Når noget ikke er tydeligt, vil det vedblivende være en udfordring!” 

siger hun. Skal man favne demente i et design, skal man være bevidst om, hvilke virkemidler 

man bruger til at fremhæve det væsentlige, da sygdommen er meget individuel; ”Der er ikke 

nogen virkemidler, der virker altid. Alt kan miste deres almindelige måde at blive afkodet på. 

Det bedste man kan gøre ved det, er at understøtte det (budskabet) ved hjælp af flere ting 

(virkemidler)” 

Men I modsætning til virkemidlerne, skal antallet af funktioner skæres ned. ”Hvis man har 

flere valgmuligheder, bliver man også uden demens i tvivl om, om de valgmuligheder man har 

valgt fungerer sammen.”  siger Birgitte. Og denne bekymring forstærkes hos demente, da et 

af de første tegn på demens er en dårlig eller nedsat dømmekraft. Det kan derfor være svært 

for dem, at navigere rundt i de mange knapper, der typisk præger mikrobølgeovne. 

Generelt er det praktisk for demente at anvende mikrobølgeovne. En af mikrobølgeovnens 

fordele er, at tilberedningstiden er kortere end i en almindelig ovn, hvilket medfører at 

brugeren ofte bliver ved ovnen. Dette betyder for demente, at de ikke har risiko for, at miste 

fokus fra den handling de er i gang med. Derudover kan en mikrobølgeovn sent i 

sygdomsforløbet være behjælpelig til at opvarme mad fra pårørende eller kommunen, når 

madlavning er blevet for stor en opgave for den demente selv. Opvarmningen bliver i dag 

foretaget af en hjemmehjælper. 

På det følelsesmæssige plan kan det være et stort nederlag ikke at kunne håndtere et redskab 

længere, da den demente ved at det er en handling han/hun før har kunnet mestre. 

En simpel mikrobølgeovn er også efterspurgt blandt almindelige, raske brugere. En rundspørge 

jeg lavede under forløbet, viste at ca. 80% altid indstiller deres ovn på det samme, eller med 

blot få variationer. Et typisk svar var; ”Den står på max power altid og så giver jeg typisk 

maden 2-3 minutter afhængig af portionsstørrelsen”. 

På baggrund af min research konkluderer jeg altså, at der ser ud til at være et behov for en 

mikrobølgeovn med en kommunikativ æstetik og et simpelt interface. Ved at have fokus på 

dette, håber jeg at være kommet frem til et inkluderende design, der ikke blot favner 

demente, men også appelerer til raske. Mikroovnen kommer derved ikke til at fremstå som et 

hjælpemiddel, men et redskab du kan finde i stort set alle hjem. 

Hvad kan ideen og hvorfor? 
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Denne mikrobølgeovn er udstyret med blot én knap, da den indstilles automatisk (Se 

specifikationer under Teknologi) og derfor ikke behøver andre inputs end at blive tændt, åbnet 

og lukket. Dette gør den let at håndtere for nybegyndere, børn og demente, og imødekommer 

desuden behovet for at bruge den automatiske hukommelse under tilberedningen af et måltid. 

Knappen bruges som nævnt kun til at tænde ovnen. Ved hjælp af en indbygget vægt, sikres 

det at ovnen kun kan tændes når der er noget i den, for at undgå skader på ovnen. 

Når maden er sat i ovnen og lågen er lukket, indstiller ovnen sig selv. Ovnen kan optø eller 

opvarme mad og registrerer selv, hvilken af de to ved at måle overfladetemperaturen. 

Derudover kan ovnen ved hjælp af madens vægt, beregne det nødvendige tidsinterval. Når 

ovnen tændes går den derfor automatisk i gang med det beregnede program. For at give 

brugeren en fornemmelse af, hvad ovnen er indstillet på, er lyset i ovnen blåligt ved optøning 

og gulligt ved opvarmning. Mens programmet kører lyser knappen og maden roterer for en 

jævn fordeling af varmen. Dette kommunikerer tydeligt at ovnen er tændt. Åbnes lågen mens 

ovnen er tændt, pauses programmet indtil lågen lukkes igen. Det afbrydes, hvis maden 

fjernes. 

For at sikre at maden ikke overopvarmes, er der integreret en fugtsensor, der automatisk 

slukker ovnen, når en bestemt mængde damp måles. Når maden er færdig lyser ovnen stadig 

for at signalere at den er tændt, men knappen lyser ikke og maden roterer ikke længere. 

Desuden bipper ovnen, indtil lågen åbnes. Ved åbning slukkes ovnen automatisk af 

sikkerhedsårsager. Skal maden opvarmes fra frost, gøres dette af to omgange. 

Brugerfladerne; knappen og håndtaget, er fremhævet med en stærk farve, for at tiltrække 

opmærksomhed og kommunikere, at de skal interageres med. Dette er understøttet af deres 

udformning, hvor der er arbejdet med ikoniske (genkendelige) tredimensionelle former og lagt 

vægt på at lade funktionerne træde frem, frem for at lade dem gå i ét med ovnen. Denne 

tydeliggørelse vil forhåbentlig forstærke brugerens overblik over maskinens funktioner, hvilket 

brugerundersøgelser skal afgøre. 

Formmæssigt er ovnens tekniske dele placeret i bunden af ovnen frem for i siden, da dette 

mindsker ovnens grundflade og derved sparer på bordpladsen. Den er desuden blevet udstyret 

med ben, for at gøre det lettere at rengøre under den og for at give mulighed for at bedre greb 

om ovnen, med fingrene under den, hvis den skal flyttes. Benene gør det også muligt at 

placere den over en kogeplade, hvis mikrobølgeovnen erstatter komfurets tidligere funktioner. 

Herved føles rutinerne forhåbentlig mere normale og dette understøttes af, at denne 

mikrobølgeovn åbnes i toppen som en almindelig ovn. 

(Der er endnu ikke fundet en løsning på varierende beholderes forskellige tyngde, selvom vi er 

opmærksomme på at dette vil skabe problemer. Som udgangspunkt vil der følge en beholder 

med, som må benyttes hver gang, for det bedste resultat.) 

Er der andre, der har løst behovet – hvordan? 

Der findes løsninger på den automatiske indstilling, som ikke er nær så konsekvente. Flere 

mikrobølgeovne er udstyret med en 30 sek. knap, hvor den blot bruger de sidste indstillinger 

der er brugt. 

Hvilke særlige karakteristika har ideen i forhold til eksisterende løsninger? 

Der findes endnu ikke automatiske mikroovne på markedet, selvom flere brugere er begyndt 

at efterspørge dem. De nyeste mikroovne har en indbygget vægt og få ovne har en fugtmåler, 

men designerne bibeholder stadig i de mange programmer og knapper. 

Kræver det særlige kompetencer for at anvende ideen el. ændring i 

holdning/adfærd? 
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Det kræver ingen særlige ændringer i adfærd at kunne bruge mikrobølgeovnen. 

Hvordan og hvor vil ideen med fordel kunne blive markedsført og solgt? 

Da målgruppen indbefatter både raske og demente er målgruppen stor og ovnen vil derfor 

kunne sælges i butikker, hvor der sælges hårde hvidevarer. 

Hvilken teknologi bliver anvendt i ideen? 

Mikrobølgeovnen bliver styret af simple teknologier, som en vægt, et termometer og en 

fugtmåler. Tilsammen gør de ovnen automatisk. 

Vægten sikrer at ovnen ikke tændes, når den er tom, da dette kan skade ovnen. Desuden 

indstilles tiden på baggrund af madens vægt. 

Termometeret registrerer om maden der skal tilberedes er kold eller frossen, og kan således 

bestemme styrken. Styrken skal være lavere ved optøning end ved opvarmning, for et 

optimalt resultat. Skal maden opvarmes fra frost, gøres det derfor af to omgange. 

Fugtmåleren registrerer hvornår maden er varm. Varm mad afgiver damp, og ved en bestemt 

mængde af denne stopper ovnen med at varme. 

I hvilke andre sammenhænge bruges teknologien i øvrigt? 

Teknologierne er simple og hverken fylder eller koster meget. De bruges mange steder i 

forskellige sammenhænge. 

I hvor høj grad kræver teknologien ændringer i de eksisterende rum? 

Teknologien kræver ingen ændring i det eksisterende rum. Da den er relativt lille, kan den 

placeres stort set hvor som helst. 
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Bilag 6: Evaluering af mock-ups udviklet af Astrid Leisner og Søn 

 

Astrid Leisner & Søn 

Astrid Leisner & Søn har arbejdet med flere ideer inden for påmindelsesområdet. 

Der er arbejdet med 3 mock-ups inden for dette område: 

 

Mock-up 1: Væskepåmindelse 

Mock-up 2: Lille pillepåminder 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

 

Astrid Leisner & Søn har arbejdet hårdt på at finde på gode ideer til, at påminde demente til at 

komme tilbage til en allerede påbegyndt opgave i de daglige opgaver, hvor der opstår 

et ”mellemrum”. Disse såkaldte ”mellemrum” er under projektforløbet ofte blevet fremhævet, 

som værende en udfordring for rigtig mange borgere med demens. Et ”mellemrum” defineres 

som en tidsforsinkelse fra at borgeren har opstartet en opgave til opgaven er færdig. Et 

mellemrum dækker over naturlige forsinkelser, f.eks. påfyldning af vand på kaffemaskine. Det 

har ikke været muligt, indenfor projektperioden, at udvikle en overordnet løsning på dette 

problem. Astrid Leisner & Søn arbejder derfor videre med problemstillingen efter 

projektperioden.   

 

Resumé 

Mock-up 1: Væskepåmindelse 

Mange borgere med demens er i risiko for at dehydrere i hverdagen, da de ikke husker at 

drikke væske nok. Væskepåmindelse er en særskilt lille påminder til at sætte på f.eks. en 

drikkeflaske, således at borgeren hver dag får drukket tilstrækkelig væske og ikke dehydrerer. 

 

Mock-up 2: Lille pillepåminder 

Lille pilledispenser med påmindelse er en lille, mobil påminder, der minder borgeren om at 

indtage medicin til rette tidspunkt, samt den korrekte dosering. Der findes flere løsninger i dag 

på markedet, dog er det tydeligt gennem de samtaler Astrid Leisner & Søn har haft med de 

demensramte og demenskonsulenter, at borgere med demens ønsker en aktiv hverdag, hvor 

de kan have medicin med sig, hvilket eksisterende løsninger ikke tillader.  

 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger. 

Påmindelsesuret er en lille påminder til daglige påmindelser af div. gøremål i løbet af dagen. 

 

Det er en udfordring for borgere med demens at huske de daglige gøremål. Derfor har Astrid 

Leisner & Søn valgt at arbejde med ideen om at få påmindelser med sig og på sig - derfor uret.  

Der er arbejdet med 2 typer af påmindelsesure. 

1. Et ur som de pårørende kan komme i kontakt med, og som de kan hjælpe med at 

opsætte på fjernafstand (via fjernbetjening, f.eks. over internettet). Dette vil kræve 

flere enheder. 

2. Et ur hvor hver enkel påmindelse skal indstilles direkte på uret. Dette vil ikke kræve 

flere enheder.  

 

Model 1 vil have en række fordele, men det vil også blive et dyrere ur. Astrid Leisner & Søn har 

samarbejdet med Detech omkring førstnævnte, som de har arbejdet videre med og beskrevet i 

deres afrapportering.  

 

Model 2 er den enkle model. Påmindelsesuret vil kræve, at den pårørende er ved teknologien, 

når en påmindelse skal ændres. Astrid Leisner & Søn forventer dog, at der kan laves et 

påmindelsesur til en meget billigere pris. Ydermere har model 2 den fordel, at der ikke skal 

erhverves yderligere teknologi for at styre påmindelserne. Den følgende tekst vil således 

fokusere på model 2.  
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Kategori af teknologi. 

Astrid Leisner & Søn har udviklet et enkelt hjælpemiddel til at støtte demente borgere i at 

huske div. daglige gøremål, f.eks. at huske at tage medicin eller at drikke rigelig med væske. 

Mock-up’en er rettet mod at understøtte og afhjælpe personer med demens i hans/hendes 

funktionsnedsættelser. 

 

Det er muligt at gøre disse enheder meget teknologiske, herunder at sikre mulighed for 

kommunikation til andre enheder og den omliggende omverden. Astrid Leisner & Søns fokus vil 

i udviklingen være på enkeltheden, brugervenligheden samt at sikre en konkurrencedygtig 

markedspris, hvor de fremtidige brugere selv har økonomisk råderum til at anskaffe 

hjælpemidlet. 

 

Hvilken brugergruppe er mock-up’en rettet imod? 

Påminderne udviklet i dette projekt har en bred målgruppe. Produktet er oplagt til personer 

med lettere demens. Hvis de kan lære at bruge teknologierne tidligt i deres forløb, vil de kunne 

opnå støtte af disse langt ind i deres demens-forløb. 

Andre målgrupper vil også kunne have gavn af produktet. Rigtig mange ældre har også 

problemer med at huske gøremål, og det samme gælder særlige grupper af børn. Problemer 

med dehydrering kan opstå i begge førnævnte målgrupper. 

 

Hvilke erkendte og evt. uerkendte behov understøtter mock-up’en for 

brugergruppen? 

Det er et centralt problem for borgere med demens, at de glemmer opgaver, f.eks. medicin- 

eller væskeindtag. Dette er valideret af demenskonsulenter. Astrid Leisner & Søn ønsker med 

deres påmindelsesprodukter, at give øget støtte til at huske gøremål i hverdagen.  

 

 

Kan teknologien bruges af andre målgrupper – og hvilke behov løser den for dem? 

Der findes mange målgrupper, herunder ældre, unge og børn, som kan have glæde af 

påmindelsesprodukterne.  Astrid Leisner & Søn har dog valgt at fokusere på demensgruppen 

og deres krav om enkelhed og simplicitet. Produkternes enkelthed vil dog også gavne andre 

målgrupper. F.eks. er der årligt mange indlæggelser på danske sygehuse, der skyldes 

dehydrering hos ældre, fordi de glemmer at indtage væske.  

 

Hvad kan ideen (mock-up) og hvorfor? 

Mock-up 1: Væskepåmindelse 

Væskepåminderen skal være simpel og enkel at bruge, den skal kunne sidde på en flaske eller 

kande, så der straks reageres på påmindelsen ved at drikke.  

Der vil være flere daglige alarmer, hvorfor det skal det være en rar påmindelse. Astrid Leisner 

& Søn har derfor valgt at anvende en melodi. Der arbejdes på at sikre, at lyden bliver så høj, 

at den kan høres gennem et køleskab.  Påmindelsestiden skal kunne indstilles individuelt til 

den enkelte person. 

 

 

På billedet er væskepåminderen 

indbygget i en kande, som kan fortælle, 

hvor meget der er drukket, og om det 

anbefales, at der drikkes mere - eller 

om væskeindtagelsen er tilpas. Det 

fremgår også, hvor lang tid der er til 

næste påmindelse. 
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Astrid Leisner & Søn har været i dialog med 

en designer, som står bag denne løsning, 

hvor påminderen kan sættes omkring en 

flaske eller en kande ved hjælp af et bælte. 

En mobil løsning, der dog ikke viser, hvor 

meget, der er drukket. 

 

 

 

Mock-up 2: Lille pillepåminder 

I dag findes der ingen rigtig gode 

mobile pilledispensere på markedet, 

som brugerne sikkert og trygt kan 

benytte i en aktiv hverdag. Brugerne 

skal kunne tage medicinen med sig ud, 

og når de kommer tilbage i hjemmet, 

skal der gives en tilbagemelding om, 

hvorledes medicinen har været taget i 

løbet af dagen. Enheden skal være let 

og sikker at pakke med den rigtige 

medicin. Der skal evt. være mulighed 

for side-påmindelser, som f.eks. at man 

skal huske at drikke rigeligt væske til 

sin medicin eller tage medicinen 

sammen med et måltid. Men det kan 

også være ekstra medicin, der skal 

huskes, som af den ene eller anden 

grund ikke kan pakkes med i 

medicinpåminderen. 

 

 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

Påmindelsesuret skal være simpelt og enkelt at bruge. Det skal sidde på håndleddet dagligt og 

skal derfor ligne et normalt ur og ikke et hjælpemiddel. 

Påmindelsesuret skal give daglige påmindelser, enten via en lyd-alarm, en vibrations-alarm 

eller begge alarmer samtidig. Når man får alarmerne, skal man kunne tilvælge, om man 

ønsker en kort tekst, som beskriver hvad påmindelsen vedrører, f.eks. hvilken medicin man 

skal tage. 

Påmindelsestiden skal kunne indstilles individuelt til den enkelte person. 

 

Billedet her viser mock-up 2 til pillepåmindelse. Her ses 

mindre enheder, som let kan tages med i lommen, når man 
skal uden for huset til forskellige aktiviteter. Bagerst til 
venstre ses en kommunikationsenhed til omverden, som kan 
fortælle hvorledes brugerens overholdelse af medicinindtag 
er i løbet af dagen 
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Ovestående fire fotos er fra mock-up udviklingen af påmindelsesuret. Foto 1 (øverst til 

venstre) er en tegning af, hvorledes Astrid Leisner & Søn ønsker det enkelte, lille ur, som ikke 

kan kommunikere med andre teknologiske enheder skal udformes. Det er et lille ur, som både 

kan passe til kvinder, mænd og børn. Urhuset kan tages ud og ind af sin urrem, så det let 

tilpasses den enkelte persons ønsker. 

Foto 2 og 3 (øverst til højre og nederst til venstre) viser hvorledes påmindelsesuret vil se ud i 

grøn eller lyslilla. 

Foto 4 (nederst til højre) viser uret, som Astrid Leisner & Søn har samarbejdet med Detech 

omkring. Uret kan kommunikere med en mobiltelefon, hvorigennem der kan overføres 

kalenderdata.  

 

Hvor langt er mock-up’en? 

Mock-up 1: Væske-påmindelse 

Astrid Leisner & Søn har arbejdet med at udvikle 2 simple mock-ups. Det forventes, at der skal 

udvikles 3-5 testmodeller, som kan brugertestes. Efter test kan produktet/erne færdigudvikles 

og markedslanceres. Astrid Leisner & Søn havde forventet at kunne teste mock-ups indenfor 

projektperioden, men dette har desværre ikke har været muligt grundet tidspres.  

Mock-up 2: Lille pillepåminder  

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

 

Der er lavet en mock-up, Astrid Leisner & Søn forventer og håber på at nå at lave 7 – 12 

testmodeller, som kan afprøves hos brugerne. Efter en afprøvning og evaluering, kan enheden 

produceres og lanceres. Det forventes ikke, at der nås at lave en mock-up til afprøvning i 

projektperioden, hvilket derimod er tilfældet med påmindelsesuret, som er lavet i samarbejde 

med Detech (se deres resume). 

 

Alle tre mock-ups; henholdsvis væske- og pille-påminder, samt det simple påmindelsesur, 

befinder sig stadig i den tidlige udviklingsfase. Der skal udarbejdes udviklingsplaner og 

budgetter, inden den endelige projektplan for de færdige produkter igangsættes.  

 

Er mock-up’en testet/afprøvet og hvordan? Hvad viste testen? 

Astrid Leisner & Søn har ikke et produkt, der er klar til afprøvning hos brugerne endnu. Der er 

dog en forhåbning om, at der kan nås en kort afprøvning sidst i projektet. Astrid Leisner & Søn 

har en del erfaring med ure til påmindelse, da de igennem flere år har arbejdet hermed. Dette 

er med til at sikre produkternes succes.  

 

Hvilken værdi tilfører mock-up’en brugeren og evt. pårørende? 

Formålet er at hjælpe borgeren med demens med at huske flere af sin faste gøremål, på 

diskret vis, hvorigennem der sikres øget selvstændighed og tryghed. Værdien er således, at 

borgeren med demens bliver mere selvhjulpen og kan blive i eget hjem i længere tid.   

 

Er der andre, der har løst behovet – hvordan? 
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Mock-up 1: Væskepåmindelse 

Der er ikke kendskab til andre virksomheder, som direkte arbejder med væskepåmindelse. Der 

findes dog ure til påmindelse om medicinindtagelse - nogle af disse kan også bruges til 

væskepåmindelse. Idet uret ikke er placeret på f.eks. vandflasken eller kanden kan det dog 

være svært for den demente at forbinde alarmen med påmindelse om væskeindtag.   

 

Mock-up 2: Lille pillepåminder 

Der findes en del enheder til påmindelse om medicinindtag. Dog er der ingen som er 

transportable og lette at pakke medicinen i. I dag findes der kun store enheder, som kan 

kommunikere med omverden. 

 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

Der er ikke kendskab til, at andre virksomheder direkte arbejder med tekstpåmindelse på et 

ur, kombineret med vibrations- og/eller lydalarmer. Ydermed differentierer påmindelsesuret sig 

ved, at der ikke alene kan lægges faste påmindelser ind, men også personlige, fleksible 

påmindelser på dagsbasis. Der findes ure til at påmindelse om medicinindtag, men de har ikke 

en tekst, som beskriver påmindelsen. 

 

Hvilke særlige karakteristika har ideen i forhold til eksisterende løsninger? 

Mock-up 1: Væske-påmindelse 

Væskepåminderen differentierer sig ved, at der gives en melodi fremfor en alarm, da en alarm 

kan medføre irritation hos brugeren. En melodi forventes at være et mindre irritationsmoment 

for borgeren.   

 

Mock-up 2: Lille pillepåminder 

Pillepåminderen adskiller sig ved, at medicinen er let at pakke, samt at enheden er mobil, og 

at den kan kommunikere med omverdenen.  

 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

Teksten som beskriver påmindelsen, adskiller sig fra eksisterende løsninger.  

Astrid Leisner og Søn har intentioner om at udvikle en version 2 af påmindelsesuret, som i 

stedet for en tekst, vil påminde borgeren vha. en personlig indtalt besked, med henblik på at 

skabe størst mulig effekt og tryghed for brugeren. Det vil være en ekstra styrke, hvis der i 

taleforløbet kan indbygges trin, hvor borgeren kvitterer, når et trin er udført. Et eksempel kan 

være, hvis borger skal nå en bus kl. 12,00. Der skal i den forbindelse udvikles et forløb, hvor 

bruger modtager indtalte påmindelser om, hvad de skal, eksempelvis; 1. tage overtøj på, 2. 

tage sko på, tage nøgle og buskort med, 3. låse døren, gå til venstre og vente på bussen 

overfor Brugsen. Herefter skal brugeren kvittere, når en aktivitet er udført. Når borgeren har 

kvitteret for den enkelte aktivitet, så kommer næste påmindelse i forløbet. Hvis der ikke 

kvitteres vil brugeren modtage en påmindelse igen efter kort tid. Hvis tidsrammen for forløbet 

overskrides; hvis bussen eksempelvis er kørt, så vil uret gå videre og vente på næste besked 

eller forløb i rækken.  

  

Kræver det særlige kompetencer eller oplæring for at anvende ideen el. ændring i 

holdning/adfærd? 

Brugeren af teknologien har ikke behov for oplæring, da teknologien er enkel at benytte, når 

først påmindelsestiderne er opsat. Derimod vil pårørende og personale skulle håndtere urets 

menuprogram, med henblik på at opsætte diverse påmindelser, hvilket kræver en indsigt i 

urets funktion. For at kunne håndtere menuprogrammet vil det alt andet lige være 

tilstrækkelig at læse brugermanual og videoer omkring funktionerne.  

 

Det skal i forbindelse med brug af påmindelsesuret sikres, at de rette påmindelser er medtaget 

gennem jævnlige rutinetjek, således at der sikres optimalt udbytte og tryghed for den enkelte 

bruger.  
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Kræver anvendelsen af teknologien hjælp fra andre? 

Der kræves kun hjælp fra andre i forbindelse med opsætning og ændringer af påmindelser. 

 

Hvilke forventninger har virksomheden til at videreudvikle mock-up’en og sætte den 

i produktion? 

Mock-up 1: Væskepåmindelse 

Astrid Leisner & Søn vil arbejde målrettet på at få markedslanceret produktet indenfor 8 til 18 

måneder efter projekt afslutning. 

 

Mock-up 2: Lille pille påminder 

Astrid Leisner og Søn vil påbegynde et nyt projektforløb, som skal bringe klarhed over 

projektet og danne baggrund for igangsættelse af et nyt udviklingsforløb. 

 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

Astrid Leisner og Søn arbejder på at markedslancere produktet indenfor 6 til 12 måneder efter 

projekt afslutning.  

 

Hvad er den forventede pris på et evt. færdigt produkt? 

Mock-up 1: Væskepåmindelse 

Prisen er ikke kendt endnu, men der forventes en slutbrugerpris på 400 – 500 kr. 

 

Mock-up 2: Lille pillepåminder 

Prisen er ikke kendt endnu, men der forventes en slutbrugerpris på 400 – 1500 kr. 

Pris uden kommunikations platform ca. 400 – 600 kr. 

Pris med kommunikations platform ca. 800 – 1500 kr. 

 

Mock-up 3: Påmindelsesur i forskellige udformninger 

Prisen er ikke kendt endnu, men der forventes en slutbrugerpris på 500 – 900 kr. 

 

Hvordan, hvor og til hvem vil ideen med fordel kunne blive markedsført og solgt? 

Astrid Leisner og Søn forventer at føre en bred markedsføring. Markedsføringen af produkterne 

skal bl.a. skabes igennem offentlige konsulenter, som skal have kendskab til produkterne og 

skal kunne informere pårørende og brugerne om disse. Hovedvægten af markedsføring vil blive 

lagt på information om produktet til pårørende og slutbruger, bl.a. igennem markedsføring via 

internettet. 

  

Er der nogle juridiske eller etiske udfordringer ved teknologien eller anvendelsen af 

den? 

Nej, det mener Astrid Leisner og Søn ikke. 

 

Giver teknologien mulighed for at der kan spares personale ressourcer på kort eller 

lang sigt? 

Astrid Leisner og Søn forventer ikke, at en implementering af påmindelsesuret vil give 

personalebesparelse. Dog vil uret kunne medvirke til, at der skal omlægges nogle rutiner, 

hvilket kan være relevant i kommunerne, eksempel i forbindelse med hjemmepleje. I større 

perspektiv, vil påmindelsesteknologier kunne bidrage til besparelser, ved at sænke antal af 

glemte aftaler.  

 

Mock-up 1: Væskepåmindelses-teknologien vil kunne medføre store besparelser, da det er 

bekosteligt, at indlægge en person grundet dehydrering. Såfremt person modtager hjælp, hvor 

væskepåmindelse er et af de primære formål, vil der også her være store mulige besparelser. 

Det skal dog siges, at der ikke er lavet nogle undersøgelser på området. 

 

Mock-up 2: Pilledoserings-teknologien vil kunne bidrage til, at borgerne husker at indtage 

medicin i rette dosis og på rette tidspunkt. Dette vil forhåbentlig resultere i besparelse som 
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følge af færre indlæggelser, genindlæggelser og en bedre sundhed hos brugerne. Alle 

undersøgelser viser, at rette indtagelse af medicin vil bidrage med store besparelser og øget 

sundhed hos borgerne. 

 

Mock-up 3: Hovedformålet med påmindelsesuret er at sikre en større personlig frihed for 

brugeren. Hvis en person modtager hjælp, hvor et af de primære formål er en påmindelse om 

nogle af hverdagens gøremål, vil der også være store besparelser, som følge af et mindre 

kontrolbehov, i form af opringninger eller besøg. Det skal dog siges, at der ikke er lavet nogle 

undersøgelser på området. 

Nogle brugere vil også bruge påmindelsesuret den til de behovsområder, som mock-up 1 og 2 

dækker, og dermed skabe yderligere besparelser. 

 

Er eller bliver der skabt flere arbejdspladser. Er der skabt flere arbejdspladser? 

Hvilke barrierer/aktiviteter er der fra nuværende stadie til et egentlig salg. 

På kort sigt vil der ikke skabes arbejdspladser som følge af produktudviklingen, dog forventes 

det, at teknologierne vil medvirke til at sikre eksisterende arbejdspladser. På længere sigt 

forventer Astrid Leisner og Søn at få succes med produkterne og skabe 2 – 6 nye 

arbejdspladser i virksomheden. 
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Bilag 7: Evaluering af mock-up udviklet af Tele Call 

 

Resumé 

Det har fra starten været målet at udvikle et hjælpemiddel, som kan støtte op om de 

problemstillinger, som let demente støder på i hverdagen. Et hjælpemiddel som kan tilpasses 

efter individuelle behov og gøre personer med demens mere selvhjulpen i form af en 

skræddersyet app som er tilpasset den enkeltes behov til at udføre daglige opgaver, som at 

lave kaffe, vaske tøj, eller andre opgaver, som den demente har behov for hjælp til i 

hverdagen.  

 

Tele Call har derfor udviklet en app til let demente med en række hjælpefunktioner. 

Kalenderaftaler har f.eks. billeder på kontaktpersoner for at opnå en sammenhæng mellem 

navne og billeder. Billedfremvisningen er en livshistorie, som kan opdeles i emner som ”min 

ungdom”, ”mit arbejdsliv”,”mine børn” o.s.v. Personen der har demenssygdommen kan 

fremvise historien, når andre spørger ind til familien, således at pinlige situationer undgås. De 

pinlige situationer hvor personen med demens ikke husker detaljer om livshistorien er en 

væsentlig faktor for ikke at deltage i sociale aktiviteter, som også medfører nedsat fysisk 

aktivitet. 

 

Kategori af teknologi.  

Mock-up’en understøtter mange af de udfordringer som personer med let demens støder på i 

hverdagen. Mock-up’en er rettet mod at understøtte og afhjælpe personer med demens i 

hans/hendes funktionsnedsættelser. 

 

Hvilken brugergruppe er mock-up’en rettet imod?  

Brugerfladen er bygget op, så den er yderst enkel med stor tydelig skrift, intuitive ikoner og 

individuel tilpasning. Softwaren vil derfor være velegnet til alle med nedsat hjernefunktion og 

svagsynede. 

 

Hvilke erkendte og evt uerkendte behov understøtter mock-up’en for 

brugergruppen?  

 Holde styr på aftaler 

 Sammenhæng mellem navne og billeder i kalenderen 

 Guide til at udføre opgaver, f.eks. lave kaffe eller vaske tøj  

 Underholdning 

 Livshistorie som kan vises, når der kommer spørgsmål om én selv, ægtefælle, børn mv., 

som ikke huskes 

 

Kan teknologien bruges af andre målgrupper – og hvilke behov løser den for dem? 

Mock-up’en er baseret på app teknologi til smartphones og tablets. Den vil være velegnet til 

personer med let demens, men mock-up’en kan tilpasses andre målgrupper, da der kan til og 

fravælges funktioner, og der kan laves nye funktioner. 

Personer der er udviklingshæmmede eller er senhjerneskadede vil også have stor gavn af 

mock-up’en 

 

Hvad kan ideen (mock-up) og hvorfor?  

Tele Call har i projektet udviklet løsninger til at undgå, at personer med let demens’ sociale 

aktivitet nedsættes - og dermed også deres fysiske aktivitet. 

Mange personer med let demens mister lysten til fysisk og social aktivitet, da de konstant 

mindes om deres forglemmelse i almindelige dagligdags situationer. 

Tele Call har udviklet et værktøj, der samler informationer og hjælper personer med demens  

med at huske, så situationer med frustration får en positiv udgang. 

Tele Call’s egenudviklede hjælpemiddel til personer med demens  er et styresystem/app, der 
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kan installeres på Android baserede smartphones eller tablets. 

Det nye styresystem erstatter det gamle og erstatter al avanceret funktionalitet med en simpel 

og tilpasset brugerflade. 

På denne måde kan softwaren startes og låses via kodeord, så den demente ikke er i stand til 

at foretage ændringer i telefonens opsætning. 

Forskellige funktioner kan aktiveres eller deaktiveres efter behov, så brugeroplevelsen er 

tilpasset den enkelte person med demens. 

Af funktioner kan en kalender, opgave og billedfremviser nævnes. 

 

Tanken er, at systemet senere kan udvides med flere funktioner i samme app, som opfylder 

forskellige behov. På denne måde skabes der en platform, der kan vokse med endnu flere 

tilpasningsmuligheder for brugerne. En anden måde at se systemet på er, at det er et 

styresystem uden funktioner, hvor det tilføjes netop de apps/funktioner, som den enkelte har 

brug for. 

 

De forskellige funktioner kan hjælpe personer med demens 

med at huske specifikke ting, hvor opgaveguiden opbygges 

efter behov.  

 

Billedfremviseren kan f.eks. tilpasses, så denne fremviser 

en visuel historie, der kan fortælle, hvem den demente er.   

 

Betjeningen bygger på princippet:  En funktion – én knap. 

Dobbeltfunktions knapper og slidefunktioner findes slet 

ikke. 

 

Tele Call har lagt vægt på at skabe en platform, som gør 

det muligt at samle de individuelt tilpassede hjælpemidler i 

ét, så det er lettere at overskue. 

 

Hvor langt er mock-up’en?  

Mock-up’en er udviklet i et testmiljø, hvor elementer er 

afprøvet hver for sig og samlet og er derfor endnu ikke 

egnet til drift. Når der er fundet en forretningsmodel eller 

en kommune, som ønsker at gøre brug af softwaren, skal 

softwaren programmeres i en tilpasset udgave, som er 

egnet til at køre i et driftmiljø.  

 

Er mock-up’en testet/afprøvet og hvordan? Hvad viste testen?  

Tele Call er i gang med afprøvning. Det foreløbige resultat viser, at mock-up’en i høj grad er 

anvendelig. 

Der er registreret enkelte uhensigtsmæssigheder, som kan forvirre, og som der skal arbejdes 

på at forbedre. 

 

Hvilken værdi tilfører mock-up’en brugeren og evt. pårørende? 

Med mock-up’en kan personer med demens selv holde styr på aftaler, udføre opgaver og have 

styr på klokken – dag/nat. Personer med demens bliver således langt mere selvhjulpen.  

 

Er der andre, der har løst behovet – hvordan? 

Sidst i projektforløbet er der andre, som delvist har løst nogle af behovene med software til 

smartphones og tablets. 

Ingen andre har dog samlet et koncept 100% målrettet personer med let demens. 

 

Hvilke særlige karakteristika har ideen i forhold til eksisterende løsninger? 

Idéen er at fjerne alt og kun tilføje de elementer, som den enkelte har behov for. 
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Kræver det særlige kompetencer eller oplæring for at anvende ideen el. ændring i 

holdning/adfærd? 

Det kræver ikke oplæring som sådan at anvende mock-up’en, idet design og funktionalitet 

intuitivt er sammenhængende.  

 

Kræver anvendelsen af teknologien hjælp fra andre? 

Mockup’en kræver opsætning, så hjælpemidlet indeholder netop de elementer, som den 

enkelte demente har brug for.  

Afhængig af hvilke funktioner, som hjælpemidlet får og hvad borgeren kan selv, kan der være 

brug for hjælp fra andre, f.eks. familiemedlemmer. 

 

Hvilke forventninger har virksomheden til at videreudvikle mock-up’en og sætte den 

i produktion?  

Efter projektets afslutning er det hensigten, at der skal findes en testkunde (kommune), som 

vil gøre brug af systemet. Det er hensigten at tilpasse systemet til kundens behov. 

 

Hvad er den forventede pris på et evt. færdigt produkt?  

Prisen fastsættes ud fra kundens behov og er ikke fastsat på nuværende tidspunkt. 

 

Hvordan, hvor og til hvem vil ideen med fordel kunne blive markedsført og solgt? 

Softwaren kan sælges gennem forhandlere af hjælpemider og via download fra egen 

hjemmeside og evt. via google play. 

 

Er der nogle juridiske eller etiske udfordringer ved teknologien eller anvendelsen af 

den? 

Der kan gives adgang så pårørende og andre har adgang til at se og tilføje aftaler. 

 

Giver teknologien mulighed for at der kan spares personale ressourcer på kort eller 

lang sigt? 

Ved at personen med demens  hele tiden bliver påmindet om aftaler og opgaver (som udførlig 

er beskrevet og/eller vist i billede form), kan personen med demens  selv udføre mange 

gøremål i hverdagen. 

 

Er eller bliver der skabt flere arbejdspladser. Er der skabet flere arbejdspladser? 

I den sidste del af projektet er der skabt 1 fultidsjob og 1 job på 24timer pr. uge. 

Færdigudvikling og kommercialisering vil kræve forsatte job på nogenlunde samme niveau. 

Færdigudvikling vil enten kræve at mindst en kommune vil købe systemet, som vil blive 

tilpasset kommunens krav, eller at vi får en investor med i den videre udvikling. I modsatte 

fald vil der ikke være grundlag for fortsat ansættelse. 

Salg til flere lande vil kræve flere ansatte til salg og support.  

 

Hvilke barrierer/aktiviteter er der fra nuværende stadie til et egentlig salg.  

Styrker 

 Mock-up’en er software, som nemt kan tilpasses ny hardware. 

 Lave omkostninger ved salg og distribution af softwarelicenser. Især ved download. 

 Er udviklet til android, som er et åbent styresystem.  

 Tele Call har igennem projektet opnået stor viden inden for let demens, som kan være 

vanskeligt for konkurrenter at opnå. 

Svagheder 

 Mock-up’en er afhængig af den hardware, som produceres af store producenter, og er 

på samme måde bundet til løbende opdateringer, som følger udviklingen af 

styresystemet. 
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Muligheder 

 Softwaren kan nemt sprogversioneres, så den kan sælges i hele verden. 

 Der kan fortsat udvikles nye funktionaliteter, som opfylder andre behov 

Trusler 

 Der er ikke foretaget beskyttelse af ophavsret. 

 Andre kan udvikle et tilsvarende produkt. 
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Bilag 8: Evaluering af mock-up udviklet af Care4all 

Resumé 

Care4all gik i 2010 i gang med projektet ”Demens i Hjemmet”. Det har været meget 

spændende, udfordrende og Care4all har lært meget om samarbejdet med kommuner og 

slutbrugere. 

Care4all har udviklet et brugbart produkt til let demente, en såkaldte Lommy, som er en 

simplificeret telefon med indbyggede hjælpefunktioner. Lommyen er en kombination af en 

simpel mobiltelefon og GPS sporringsteknologi. 

Kategori af Teknologi. 

Care4all har valgt at videreudvikle på 

en eksisterende teknologi, der er 

rettet mod at understøtte og afhjælp 

personer med demens i hans/hendes 

funktionsnedsættelser. Teknologien 

skal give let demente øget frihed, 

mulighed for at kontakte andre og 

blive fundet, hvis de bliver væk. 

Care4all har udviklet en telefon til 

demente, Lommy, hvori der er 

indbygget et genfindings system. Der 

er desuden udviklet en talefunktion, 

så hvis Lommyen ringer, kan den 

demente høre den kaldtes stemme – 

og på samme vis kan Lommyen sige, 

hvem den demente ringer til. 

Hvilken brugergruppe er mock-up’en rettet imod. 

Brugergruppen kan, ud over demente, være lettere hjerneskadede borgere, børn, 

medarbejdere, der går alene på arbejdspladsen etc. 

Ideen kom gennem erfaringsudveksling fra demenskonsulenterne samt gennem samtaler med 

demente, som søgte telefoner, der var enkle at anvende. Desuden havde mange personer 

problemer med at komme fra A til B, og pårørende var utrygge ved at lade personerne gå 

alene. Optimalt set skulle teknologien kunne forenkles i takt med sygdommens udvikling og 

dermed personens kognitive og praktiske funktionsniveau forringes. 

Med Lommyen vil den demente kunne ringe til 7 forudbestemte numre alt efter behov. Numre 

der har tilladelse, vil kunne ringe Lommyen op. 

Størrelse/dimensioner:  

Højde 80 mm. 

Bredde 69 mm ved bunden, 58 mm ved toppen. 

Tykkelse 20,3 mm i højre side og 15,5 mm i 

venstre side. 

Vægt 78 g 

ABS plastic kasse. 

Støv og stænktæt. 

Lommyen er testet og næsten færdigudviklet. Den 

virker efter hensigten og Care4all forventer at sætte den i produktion snarest. 
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Hvilken værdi tilfører den brugeren og evt. pårørende? 

Med Lommyen kan personer med demens forblive længere i eget hjem. Den giver ligeledes en 

større frihed og trykhed til at komme ud og stadig kunne få kontakt med pårørende undervejs. 

Der findes flere lignende teknologier på markedet, men udfordringen er at kunne ringe til flere 

numre, samt opretholde batteritiden – også med GPSen slået til. Dette er blevet løst med 

Lommyen. Foruden den forbedrede batteritid er det også muligt at lave lydfiler, så bekendte 

stemmer anvendes ved opkald. 

Kræver anvendelse af teknologien hjælp fra andre.    

Al opsætning og ændring foregår på internettet. Enhver edb kyndig vil kunne udføre dette. Det 

betyder, at personer med demens vil skulle have hjælp af pårørende til at sætte Lommyen op 

og starte med, men efterfølgende er Lommyen så simpel at personen med demens vil kunne 

klar det selv. Ved køb af Lommyen medfølger der et abonnement, med gratis support, alle 

hverdage fra kl. 8.00 til 15.30. 

Produktion, pris og markeder, juridiske eller etiske udfordringer 

Care4all forventer at sætte Lommyen i produktion inden for nærmeste fremtid. Salgsprisen vil 

være 4.495,00 kr. excl. Moms, samt et månedligt abonnement.  Markedet omfatter demente, 

vagter, sociale institutioner, natplejen etc. 

De juridiske og etiske udfordringer er, at man kan se hvor vedkommende er og har været – 

dvs. at teknologien kan forbindes med overvågning. Care4all har midlertidig løst dette ved at 

lukke historikken. Det vil sige, at man kun kan se, hvor vedkommende er her og nu. 

Historikken kan kun åbnes med politiets eller pårørendes godkendelse i tilfælde af en ulykke. 

Giver teknologien mulighed for at der kan spares personale. 

Indenfor demensområdet kan  man, via opsætning af et område hurtigt få besked, hvis den 

demente bevæger sig uden for dette. Man vil også via et Tags system kunne registrere, hvis 

personen er gået igennem en dør. 

Indenfor den kommunale hjemmepleje kunne man forestille sig, at flere plejere kunne køre 

alene ude om natten samtidigt med, at man kan se hvilken plejer, der er tættest på ved 

nødopkald. Føler nattevagten sig pludselig i fare, kan man trykke på overfaldsknappen, 

hvorved der sendes en besked til f.eks. vagten. Vedkommende, der får beskeden, kan så ringe 

Lommyen op, høre hvad der foregår og tage beslutning om, hvad der skal ske. 

Det samme vil gøre sig gældende inden for mange andre områder. 

Er eller bliver der skabt flere arbejdspladser? 

Der er skabt ca. 5 nye arbejdspladser pga. dette projekt. Disse er skabt fordi ledelsen tror på 

produktet og dermed har investeret – et ikke ubetydeligt beløb i projektet, så det kan blive 

gjort færdigt og markedsført. 

Care4all forventer at ansætte yderligere sælgere og supportere i nær fremtid. 

  



 

xxxix 
 

Bilag 9: Sidste interne partnerevaluering 

Dokumentation fra projektets sidste interne partnerevaluering, der blev gennemført på 

projektets sidste møde. Her blev partnerne stillet følgende spørgsmål: 

 Hvad er det bedste, du har fået ud af projektet? 

 Hvad har du lært og tager med fra projektet? 

 Hvad vil du gøre i morgen? 

 Hvad kunne have fungeret bedre i projektet? 

 

Hvad er det bedste, du har fået ud af projektet? 

 At samarbejdet mellem virksomhederne og det offentlige faktisk virkede som beskrevet 

i ”skåltalerne” – det var meget positivt. Fokus har naturligvis været på inddragelse og 

afdækning af borgernes behov, men der er også sket en kobling af virksomhedernes 

kendskab til teknologi mv. og fagpersonernes kendskab til borgerne behov, som er 

vigtigt for at få udviklet nye produkter på velfærdsområdet. 

 Godt samarbejde – god stemning 

 Forstået demens i anden kontekst 

 God projektledelse med plads til dialog 

 Tværfagligt miljø 

 Samarbejdet 

 Samarbejdet har været godt 

 Netværk 

 Netværk udenfor kommunen 

 Besøg hos slutbrugerne så man kunne se behovene 

 Designere har skæve vinkler – kan tages med i andre projekter 

 Mulighed for at kunne udvikle og teste mock-ups 

 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner 

 Samværet med hyggelige mennesker 

 God balance mellem faglighed og socialt samvær 

 Inspiration 

 Inspirerende miljø 

 Godt sammenhold 

 Indblik i ”designerens/virksomhedens verden” 

 Samarbejde på tværs af faggrupper 

 Sparring mellem deltagerne  

 Netværk 

 Projektets formål 

 

Hvad har du lært og tager med fra projektet? 

 At der også for virksomhederne er mange barriere bl.a. usikkerheden omkring fremtidig 

salg. Selvom alle synes, at der er tale om en god produkt ide, kan det meget vel 

tænkes, at bevillingskriterierne i kommunerne gør, at produktet ikke kan afsættes. 

Konklusionen må være at det er nødvendig med en meget tæt dialog for at få udvalgt 

de rigtige udviklingsområder/produkter. 

 Desuden har det givet en erfaring der betyder, at det vi være lettere at indgå i 

samarbejde med private virksomheder en anden gang – når den gode ide viser sig. 

 Forskellige fagligheder – samme mål – gør det større 

 Tålmodighed 

 Unik viden om demenssygdommen 

 BDI – viden om demente 

 Faglig udvikling – tale så virksomhederne forstår os 
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 Holde overblik over mange data/deadlines 

 At brugerens ønsker og behov ikke altid er det vi tror 

 Brugerinddragelse 

 Vedholdenhed 

 Erfaring fra virksomheder og kommuner 

 En masse er faring fra demens konsulenterne 

 Metoden 

 Brugerdreven innovation er ”en svær ting” 

 Brug workshop med mange faggrupper og bruger 

 Tidligere udviklet mest med brugerne. Nu – fremad. Meget viden hos fagpersonale 

 Mere åbenhed i udviklingsprocesser 

 ”øjenåbner” for mellemrum 

 Vil gerne OPI 

 

Hvad vil du gøre i morgen? 

 Ingen konkrete planer, men erfaringen vil klart kunne anvendes fremover. 

 Godt netværk – mere samarbejde 

 Arbejde videre med mock-ups 

 Kontakte regnskabsafdelingen – slutte projektet – gemme kontakter 

 Planlægge fremtiden for mock-up 

 Huske metoden ved fremtidige projekter 

 Fortsætte udvikling af produkter 

 Mere tid til regnskab 

 Lave udviklingsplan og budget for at komme videre med produkterne.  

 

Hvad kunne have fungeret bedre i projektet? 

 Dialogen og samspillet omkring metodehåndbogen.  

 Regnskab + likviditet- sen udbetaling af midler 

 Simplere administrative krav fra programmet (for tungt krav p.t.) 

 Regnskab og afrapportering er meget omstændigt og langsomt 

 Ro i lejren 

 Ønsket at virksomhederne havde brugt demenskonsulenterne mere.  

 Ventet på tilbagemeldinger fra virksomhederne 

 Kom for sent i gang med lave mock-up 

 Meget tung afregningsform 

 Bedre tidsplan og overholdelse af den – kunne der have været mere flow? 

 Samarbejde med designskolen 

 Savnet sparring og idegenerering fra Designskolen i forhold til konkrete nye behov og 

design af mock-ups sammen med virksomhederne 

 Mere vejledning fra EBST og PwCERST og PwC 


