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1.0 Indledning 

Dette resumé er skrevet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af 

temperaturovervågning på Plejecenter Bøgely i perioden januar - juni 2014. Rammer og baggrund for 

resuméet er beskrevet i bilag 1. Hovedpunkterne i resuméet er temperaturovervågning og 

egenkontrollens betydning for fødevaresikkerheden, personalets arbejdsgange og plejehjemmet Bøgely. 

Baggrundsdata er: transskriberede interviews, billeder, tidstagning, el-målingsapparat.  

En af de gode historier fra interviews, og der er flere i afsnit 7.0: 

 

 

 

 

 

2.0 Undersøgelsesspørgsmål  

Kan anvendelse af ThermIT temperaturovervågning samt Anticimex’s egenkontrolprogram Webax være 

med til: 

- At reducere fejl og dermed øge fødevaresikkerheden/kvaliteten.   (Ligger temperaturføler korrekt, 

huskes at få registreret temperaturen hver dag, vigtigt at måle på bestemte tidspunkter, hvor 

køleskabet ikke umiddelbart forinden har været åbnet, holdes den indvendige temperatur konstant 

medfører det at fødevarerne holdes frisk i længere tid) 

- Optimere arbejdsgange i form af tidsbesparelse (i dag foregår målingerne manuelt), samt ikke at 

skulle huske på denne opgave 

- Medføre besparelse på el-energi 

- Nedsætte stressniveau ved at frakoble medarbejderen fra nogle mentale opgaver til frigjort tid og 

opmærksomhed til andre opgaver  

- Andre værdier af teknologien, som ikke kunne forudses 

For at kunne besvare ovennævnte spørgsmål har Lab. X i samarbejde med Bøgely foretaget før- 

målinger samt før interview, således det var muligt at sammenligne arbejdsgange før brugen af 

teknologierne og efter implementeringen af teknologierne.  
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3.0 Arbejdsgange, tidsforbrug, kvalitet før brug af 
ThermIT og Anticimex teknologier 

Baggrund, oplevede udfordringer og ønsker 
Bøgely har interesse for at indgå i projektet som Living Lab med ønske om at teste et produkt, der kan 

afhjælpe deres udfordringer omkring temperaturaflæsninger samt egenkontrols registreringer. De 

oplever i øjeblikket, at der går unødig tid med registrering og dokumentation, og derudover er der 

forbundet flere risici med de nuværende aflæsningsmetoder. Der bliver nævnt følgende udfordringer og 

risici: 

- Temperaturen aflæses på et fritliggende termometer. Ligger dette termometer forkert i køleskabet, 

måler det en forkert temperatur i forhold til køleskabets reelle temperatur. Det bevirker, at personalet 

stiller unødvendigt på termostaten, tilkalder tekniker eller registrerer en forkert måling. 

- Det sker, at personalet glemmer at måle temperaturerne samt anden egenkontroldata. 

- Det sker, at køleskabsdøren ikke lukkes ordentligt efter brug, og så stiger temperaturen hurtigt, 

hvilket påvirker fødevarernes holdbarhed. 

- Når køleskabene er i brug i løbet af dagtimerne, stiger temperaturen hurtigt til over det maksimale. 

Dvs. personalet er nødt til at lave aflæsningerne, som det første når de møder ind. 

- Hvis temperaturen ikke aflæses når skabet er åbent i anden anledning, skal skabet åbnes for bare at 

aflæse temperaturen. Når skabet åbnes sker der en temperaturstigning, med følgende øget 

energiforbrug, som kunne undgås. 

- De nuværende køle-/fryseskabe har et stort strømforbrug, også som resultat af, at personalet stiller på 

termostaten. 

 
Ønskelige forbedringer ved ny teknologi  
Personalet på Bøgely har som resultat af deres oplevede udfordringer ønsker til teknologien. For at 

afhjælpe de tidskrævende aflæsninger, og risikoen for at glemme proceduren, er det ønskeligt, at 

køleskabet selv kan udføre afmålinger og registrering af disse som dokumentation. For at afhjælpe den 

nuværende udfordring med, at temperaturen i køleskabene stiger i løbet af dagen, er det ønskeligt, at 

køleskabet også kan opretholde den passende temperatur i løbet af dagtimerne eller, at køleskabet kan 

indstilles til at afmåle temperaturerne på bestemte tidspunkter i døgnet. I forlængelse heraf er der også 

en interesse i at vide, hvor ofte køleskabet kan afmåle temperaturerne i døgnet. – Og kan disse målinger 

printes i en kurve? I så fald vil dette være et praktisk anvendeligt redskab for teknikeren til at vurdere, 

hvad fejlmeldinger kan skyldes. 

Endelig er det ønskeligt, at medarbejderne i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, 

fremfor temperaturmåling og –overvågning, og manuel vedligeholdelse af diverse skemaer. At foretage 

manuel temperaturmåling og –registrering er en opgave vis mentale belastning kan reduceres ved en 

automatisk registrering af egenkontrolopgaven. 
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Arbejdsgange før 

Normal arbejdsgang 
Arbejdsgange i forhold til temperaturregistreringerne har forgået således; alle medarbejder tilhørende en 

af de 6 boenheder har haft ansvar for at registrere temperatur i deres egen boenhed. Der er en person 

med det overodnet ansvar for at samle op på, om der er registreret i alle boenheder.  

Proceduren er, at en medarbejder om morgenen skal registrere temperaturen på køle-fryseenheden og 

notere det på et ark papir som hænger på eller ved siden af køle- fryseskabet. Se bilag 3 for at se et 

udfyldt temperatur registreringsark.  

   

 

Derudover registrerer hver boenhed opvarmning af mad. Denne registrering 

noteres på et ark (se bilag 4, registrering af opvarmning), som ligger i en mappe 

ved køkkenbordet. Alle enheder ringer til den ansvarlige, som er den samme som 

med temperaturovervågning for at oplyse deres registreringer, der af den 

ansvarlige bliver skrevet i på en pc. 

Arbejdsgange, når der er ”problemer” 
Når temperaturen i et køleskab er for højt lavt. Justerer medarbejderne fra de 

respektive boenheder selv på køle- fryseskabet og holder øje med om 

temperaturen bliver som den skal. De kigger til den ca. hver ½ time, hvis den 

ikke er på plads efter ca. 4 timer tilkaldes pedellen. 

Pedellen ser, hvor termostaten ligger (den skal helst ligge i midten – men personalet flytter dem til, hvor 

der er plads, når de fylder køleskabene op, hvilket kan give store sving i temperatur). Herudover lægger 

pedellen sin egen temperaturmåler inde i køle- eller fryseskabet og holder øje med temperaturen hver 

time og justere på termostaten til den passer og hvis intet hjælper, ringer han efter en kølemontør.  

Proceduren for egenkontrol af øvrige data såsom varemodtagelse, opbevaring, nedkøling, 

opvasketemperatur, køle, frost, tørvarer samt færdigmad udefra udføres af to faste medarbejdere med en 

kostfaglig baggrund. De sørger for at måle alle temperaturer på varer før de fordeles ud på afdelingerne. 

Der registreres dagligt temperatur og to gange om 

ugen registreres målinger fra varemodtagelse. Det 

hele registreres på 3 forskellige skemaer, disse 

skemaer kan ses som bilag 5 og arkiveres i 

mapper. 

Tidsforbrug 
Selve registreringer af temperaturer tager ca. 3 

minutter dagligt (dette er målt med et stopur), hvis 
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det hele er som det skal være. Ved problemer, hvilket der er ca. 1 gang om ugen bruger personalet ca. 8 

minutter pr. time i 4 timer. Herefter involveres pedellen, der følger køleskabet en hel dag (8 timer), 

bruger ca. 10 min pr. time på at følge køle- eller fryseskabet. Hver af de 6 afdelinger, oplever at der er 

problemer med temperaturen ca. en gang om måneden. 

Visse egenkontrolregistreringer udføres dagligt (5 min.) og andre 2 gange om ugen ca. 15 min pr. gang. 

Der er nogle månedlige registreringer der tager 4 min. 

Kvalitet 

Kvalitetssikring er sket ved dokumentation på ark, som hænger på de respektive køle/fryseskabe, ark i 

mapper i køkkenet (for temperatur opvarmning), ark der er opbevaret på kontorer. 

Metoden har fungeret fint, men det sker jævnligt at temperaturmåling eller anden registrering glemmes - 

særlig ved sygdom eller ferie. 

4.0 Projektets involverede parter 

Projektet er støttet af Vækstforum, og er et OPI brugerdreven projekt. OPI er Offentlig Privat 

Innovation, og Brugerdreven er i denne forbindelse involvering af personale på plejecentret Bøgely. 

Plejecentret Bøgely, Løgstør, er et plejecenter med 52 boliger på 6 boenheder. Plejecenteret har eget 

køkken, som står for modtagelse af varer og tilberedning af mad til de 6 boenheder. 

ThermIT, Hjørring, udvikler og producerer udstyr til overvågning af temperaturer i alle processer 

indenfor fødevarebehandling, og afsætter produkterne i Skandinavien. Systemerne overvåger via 

trådløse forbindelser, og kan aflæses både centralt hos brugeren, eller på app’s i mobiltelefoner, og har 

mulighed for at afgive alarmer i tilfælde af uacceptable temperaturer. 

Anticimex er en international koncern, der bl.a. beskæftiger sig med rådgivning og teknisk bistand i 

fødevaresikkerhed, herunder skadedyrssikring, egenkontrol og god fødevarehygiejne. 

Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for naturvidenskab, 

samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både 

det private og det offentlige arbejdsmarked. 

University College Nordjylland udbyder professionsuddannelser indenfor sundhed, pædagogik, 

business og teknologi, og 800 undervisere uddanner 8000 fuldtidsstuderende. 

SOSU Nord er én af landets største social- og sundhedsskoler. Dens primære opgave er at uddanne 

kompetent og velkvalificeret personale til hele social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. 

  

 

4.1 Beskrivelse af Webax elektronisk egenkontrol 

Køkkenet på Plejecenter Bøgely er som andre køkkener underlagt fødevarekontrol til sikring af 

bakteriefrie fødevarer, og den elektroniske egenkontrol erstatter arbejdet med regelmæssig manuel 

registrering, dokumentation og rapportering til fødevarekontrollens kontrolbesøg.  
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4.2 Beskrivelse af ThermIT online 
temperaturovervågning. 

Systemet består af trådløse temperatursensorer, som placeres på udvalgt sted i fryser og køleskab. 

Sensorerne måler konstant temperaturen, og kommunikerer denne via trådløs forbindelse til modtager, 

som videresender denne via internettet til server. Derved er der opnået en arbejdsfri overvågning af 

temperaturer i fryser og køleskabe, uden brug af arbejdsindsats. Samtidig er der ingen papirer idet alt 

registreres digitalt. Manuel temperaturkontrol nødvendiggør åbning af køle/fryseskabe, med 

temperaturstigning og –energiforbrug til følge, hvilket undgås med trådløse temperatursensorer. I 

tilfælde af uacceptable temperaturer afgives fejlmeddelelse både på PC skærm og modtagelse af SMS på 

mobiltelefon. Hvis temperaturen er for lav, øges energiforbruget unødigt, og er den for høj sættes 

fødevaresikkerheden over styr. 

  

                           

Billeder af de elektroniske temperatursensorer fra ThermIT. 
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5.0 Arbejdsgange efter implementering af ThermIT og 
Anticimex Webax 

Arbejdsgange, temperaturkontrol og informationer med elektronisk 

egenkontrol og temperaturmåling 

Egenkontrol er blevet elektronisk. Personalet oplever systemet som værende brugervenligt, nemt og 

overskueligt. Derudover giver de udtryk for, at begge teknologier forbedrer deres arbejdsgange.  

For temperaturregistreringer gælder, at de er gået fra at registrere hver dag til slet ikke at skulle 

registrere, men blot reagere på de sms’er de modtager, hvis der er noget galt med et af køleskabene. 

Hvilket i testperioden har været 16 gange, hvor de 11 har skyldtes, at køleskabet har stået åbent og 

resterende har skyldtes et køleskab har stået på en for lav temperatur. I det første skema ses et eksempel 

på en fryser, der er blevet for varmt pga. døren har stået åbent. I skema nr. 2 ses et køleskab, der står på 

for lave grader. 

Eksempel 1: Dato: 24-05-2014 fejl ved 1 etage afd. C fryser 

 

 

Tabellen viser ovenfor et køleskab, som har mistet strømmen og der kommer en alarm på mail og/eller 

SMS. Alarmen opdages af personalet i grupperummet, da de på Dashboard-skærmen ser den røde 

advarsel på sensoren. Strømmen gentilsluttes og køleskabet retablerer igen temperaturen.  

Gevinst = Ingen varer til destruktion og dermed ingen madspild, da varerne når ikke at tø op. 

Eksempel 2: dato: 03-06-2014 fejl ved 1 etage afd. C højre køleskab
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Her er ovenfor et eksempel på hvor strømstikket til et køleskab er faldet ud ved midnatstid, mails er 

afsendt til den ansvarlige og personalet har på skærm-Dashboard i grupperummet også observeret at der 

var en fejl. Aktion blev taget og strømstikket blev tilsluttet og køleskabet reetableret. 

Gevinst = ingen madspild og ingen unødvendig bekymring, uden den automatiske 

temperaturkontrol ville dette formentligt ikke være blevet opdaget før næste dag, med det til følge 

at en del fødevarer måtte destrueres. 

 

 

 

 

Dagsrapport kan komme på mail hver morgen så den ansvarlige ”Vicevært” kan gennemgå om 

der er nogle unormale udsving, rapporten vil indeholde samtlige sensorer i afdelingen: 
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En perioderapport kan også modtages på mail hver uge: 
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Grafisk visning af temperatursvingninger. 

Nedenstående viser eksempel på periode over 14 dage, hvordan man kan vælge de forskellige enheder 

og sammenligne: 

 

 

 

 

For egenkontrollens vedkommende, er det gået fra at skulle registrere hver dag til nu 1 gang om ugen. 

Det er blevet til færre registreringer, og før blev der nok brugt 5 min. om dagen, hvor nu er en gang om 

ugen a 5 minutter samt månedlige registreringer a 5 minutter. 

Der er nu infoskærm, hvor der løbende kommer oversigt over samtlige temperaturer, hvilket gør det 

nemt og hurtig at få et overblik over alle køle og fryseskabe og handle på det. Personalet kan følge 

temperaturene på deres infoskærm og det tager ca. 2 sek. at kaste et blik på det og se om alt er som det 

skal være, eksempel på layout: 
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Kvalitet 

Registreringer glemmes ikke længere, da der kommer påmindelser, disse opleves positive, da personalet 

nu ikke selv skal huske på det. Derudover bliver der målt temperature hele døgnet rundt. Al 

dokumentation ligger tilgængelig elektronisk nu. 

 

Strømforbrug/besparelser 

Formodentligt reduceret madspild og strømbesparelse ved at køleskabene ikke behøver åbnes for 

udelukkende at aflæse temperaturer, ligesom temperaturen er mere konstant. 

Ressourcebesparelse ved at færre medarbejdere behøver at forholde sig til registreringer af både 

temperatur og anden registrering til egenkontrol 
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6.0 Målbare resultater, samlet i skema: 

 Før teknologierne Ugentligt 

tidsforbrug 
Efter, med teknologierne Ugentligt 

tidsforbrug 

Tidsfor-
brug 

5   1. 5 min. dagligt på  

         egen kontrol 

2. 15 min. 2 gange      

    ugentligt på 

   varemodtagelse og  

   temperaturregistreringer 

3. 3 min. på temperatur  

    registreringer dagligt 

4. 1 gang om ugen opleves   

   ”problemer” hvor pedel  

    inddrages i 10 min pr.  

    time gennem en hel dag  

   (8 timer). I alt 80 min.  

   Personalet bruger samlet  

   30 min. før pedellem  

   tilkaldes 

      30 min. 

 

30 min. 

 

 

 

21 min. 

 

110 min. 

 

 

 

I alt 191 

min. pr. 

uge 

1. 1. 5 min. ugentligt på egen kontrol 

5. 2. 15 min. 2 gange ugentligt på 

         varemodtagelse og temperaturregistre- 

         gistreringer 
3.  3. Ingen tidsforbrug på 

         temperaturregistreringer. Kun reaktion  

         ved alarmer/problemer, som er           

         hurtigere at fejlfinde, idet pedellen kan  

         overvåge og ringe fra sit kontor og  

         bede personalet kigge om den  

         alarmforårsagende køleskabsdør er  

         lukket eller se om alarmen skyldes for  

         lav temperatur 

 

 

2. 5 min. 

3.  

4. 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 35 min. 

pr. uge. 

Arbejds-
gange 

Daglige registreringer for alle 

afdelinger og køkkenpersonalet 

Færre registreringer 

Lettere arbejdsgange 

En opgave personalet ikke længere skal bruge 

tid på at huske 

Kvalitet Registreringer skete i papirform 

Registreringer blev ikke altid husket 

Der blev kun målt temperatur en 

gang om dagen 

Elektronisk registrering, lettere at læse og 

adgang fra en hver pc. 

Påmindelser der gør alle registreringer foretages  

Temperaturen måles hele døgnet. 

Nu vides præcist hvor længe temperaturen har 

været for høj 

Elforbrug Målinger af el-forbrug med separat 

måler på skab, er foretaget over en 14 

dages periode. Måling er baseret på for 

lav manuel temperatur i forhold til 

automatisk overvåget korrekt 

temperatur. 
 

Fryseskab:  

El-forbrug v. -24gr.: 65,1 kWh 

El-forbrug v. -21gr.: 62,1 kWh 
 

Årlig besparelse: 3kwH/14*365 = 78,2 

kWh pr. skab. Der er 11 skabe i alt. 
 

Køleskab: 

El-forbrug v. 0-1gr.: 12,1 kWh 

El-forbrug v. 5gr.: 11,1 kWh 
 

Årlig besparelse: 1kwH/14*365 = 

26kwH pr. skab. Der er 14 skabe i alt.  

 

Årlig besparelse i alt: 1.224,2 

kWh  

Lettere at få en overblik om et fryse- køleskab 

har for lav eller høj temperatur og dermed skrue 

ned eller lukke for det 

Økonomi 
Fødevare-

spild 

 Kun i et tilfælde ud af 16 alarmer er der kasseret 

fødevarer, og denne fejl forventes ikke at 

gentages efter aftale om, at alle regelmæssigt 

checker info skærm. 

Papirbesparelse 
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7.0 De gode historier 

Citater fra interviews: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det er så let at bruge egenkontrolsprogrammet – jeg har en 

kollega, der absolut har svært med alt det teknologiske, jeg 

satte hende ind i det og hun synes det er SÅ let - og så er det 

altså let, når hun siger det!”  (ansat på Bøgely – superbruger 

på en af bo-enhederne) 

 

”Mine arbejdsgange er blevet nemmere, før skulle der 

registreres dagligt og nu er det kun en gang om ugen. Før 

brugte jeg mindst 3 min. om dagen på temperatur 

registreringer, nu er det kun, hvis jeg får en alarm.” 

(Superbruger) 

 

”Jeg tror allerede vi har undgået en del 

madspild og i hvert fald ved vi nu lige præcis 

hvor lang tid køleskabet har stået åbent.” 

(Superbruger) 
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”Ved at man ikke skal huske det. Nu som 

jeg er tovholder for egenkontrollen. Det 

sparer mig for nogle timers arbejde ved at 

det ikke skal føres på papir længere og 

måles hver morgen og tjekke, om 

temperaturerne eller termometrene de 

virker. Der er faktisk mange ressourcer jeg 

kan bruge i plejen frem for at skulle bruge 

det på egenkontrollen.” 

(superbruger) 

”Førhen, der stod man jo også, hvis der var noget, hvor lang tid har det stået på plusgrader? Skal vi smide 

maden ud eller skal vi ikke? Nu kan jeg se på temperaturen, hvor langt det har været nede eller hvor langt 

det har været oppe. Ja, har det kun lige været oppe på 7-8 grader måske i en halv time, så fejler 

madvarerne jo nok ikke noget.” 

”Jeg synes det er et rigtig godt system og når først man lærer rigtigt at bruge det, så synes jeg det er 

betydeligt nemmere at se, hvad der er med køleskabene, hvad for nogle er mere stabile køleskabe eller 

frysere end andre. Det kan godt være, at de billige, at der er nogle, der svinger meget i temperaturer og 

sådan noget, hvor de lidt bedre, der hvor vi har blæsere i og sådan noget. De er lynhurtige nede på 

graderne igen. Du kan læse meget mere ud af det her end du kunne før. Der var det jo mere gætteri.” 

(serviceleder) 
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8.0 Forslag til, hvordan teknologierne kan forbedres 

 Der er et ønske om at temperatursensorer fylder mindre og sidder mere stationært fast, således 

personalet ikke kan rykke på dem. 

 Temperatursensorer opleves meget følsomme, måske de kan placeres så der ikke kan komme til 

at stå noget direkte op af dem og påvirke det. 

 Vigtigt at alarmer er indstillet korrekt 

9.0 Erfaringer med implementering af teknologi i 
organisationen 

Teknologi, Ledelse, personale og virksomhed 

Implementeringen af både TermIT og Anticimex Webax program har forløbet overraskende let. Der har 

været motivation hos alle parter fra start til slut.  

Plejehjemslederen har haft en koordinerende rolle i projektet, og sørget for at finde medarbejdere til 

projektet, koordineret kalendere, vagter og interview samt de administrative opgaver. Lederen udtaler 

selv, at han ikke har mærket til projektet på nogen negativ måde og faktisk føler han selv, at det har 

været meget lidt tidskrævende at implementere begge teknologier. 

Medarbejderne vidste ikke helt hvad det var de gik ind til ved første møde, men har oplevet processen 

”smertefrit”. De har fået undervisning i begge teknologier een gang og det var tilstrækkeligt. Faktisk er 

det så let at bruge, at de selv har taget initiativ til at oplære deres kolleger, som ikke deltager i projektet i 

at kunne anvende teknologierne. Teknologien lader til at have potentiale inden for plejehjemsområdet 

samtidigt forslår medarbejderne nogle ændringer, der vil gør teknologien endnu bedre. 

10.0 Konklusion  

Egenkontrolsprogrammet Webax er oplevet brugervenligt og udelukkende positivt. Der er ingen 

forbedringsforslag til den, for den fungere bare ifølge personalet. Der nogle få kommentar til de fysiske 

størrelser på temperaturovervågningen ThermIT, men også her er personalet meget tilfredse. De ønsker 

sig begge teknologier bliver en del af deres fremtidige hverdag. 

Personalet oplever at deres arbejdsgange er lettet og forbedret, og at det er en mental lettelse ikke at 

skulle huske på temperaturmålinger. Personalet oplever en tidsbesparelse, men ikke at den fører til en 

bestemt anvendelse til andre opgaver. 

Det tyder på fødevaresikkerheden er øget, da registreringer ikke længere glemmes og 

temperaturstigninger hurtigere registreres af ThermIT-Webax  ”systemet”, hvilket betyder, at der kan 

handles hurtigere og fødevaren dermed kan reddes. Før blev der kun målt temperatur om morgenen, 

hvor temperaturændringer kan ske et øjeblik efter temperaturmåling er fortaget, hvilket betyder, der først 

igen ville blive målt temperatur dagen efter. Med det nye system måles og alarmeres temperaturen 

kontinuerligt gennem hele døgnet. 

Strømforbruget er reduceret med automatisk temperaturregistrering. 

Foreskrevne handlinger, som skal foretages ved fejlagtige temperaturer, er ikke anderledes ved det 

automatiske system i forhold til det tidligere manuelle. 
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11.0 Anvendte metoder til dataindsamling 

Lab. X har tilknyttet en metodeudviklingsgruppe, denne gruppe har været medvirkende til udarbejdelse 

af de forskellige dataindsamlingsmetoder som er anvendt i denne afprøvning af 

egenkontrolsprogrammet. Metodegruppen består af: 

 

 

Ann Bygholm, AAU 

Søren Bolvig Poulsen, AAU 

Anne Marie Kanstrup, AAU 

De anvendte metoder kan ses af bilag 2. 
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12.0 Kontaktoplysninger: 

 

 

 

 
Mobile: +45 23 47 72 19 

Telephone: +45 33 21 21 98 

 

Visiting address: Lykkegårdsvej 15, DK-4000 Roskilde 

Postal address: Lykkegårdsvej 15, DK-4000 Roskilde 

www.anticimex.dk 

 

Plejecenter Bøgely 
Blindebomsgade 7 
9670 Løgstør 
Tlf.: 9966 9400 

 

SOSU Nord – Future Lab. 
Storemosevej 19 
9310 Vodskov 
E-mail: SOSUnord@SOSUnord.dk 
Telefon: 72 21 81 00 

 

University College Nordjylland 

Porthusgade 1 
9000 Aalborg 
Tlf.: 72 69 80 00 
tb@ucn.dk 

 

http://www.anticimex.dk/
mailto:tb@ucn.dk
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Bilag 

Bilag 1 Rammer og baggrund for resuméet 

Rammer og baggrund for resuméet 

Teknologien: (en præsentation af teknologien og hvad der er omdrejningspunktet for netop denne 

afprøvningen/udviklingen - hvad er udfordringen?) 

Living lab.: (en præsentation af living lab‘et og hvorfor netop de er interesseret i denne teknologi. 

Lab. X er et vækstforumprojekt i samarbejde mellem SOSU Nord, AAU og UCN. Testning af: 

temperaturovervågning og elektronisk egenkontrolsprogram på Bøgely er et samarbejde mellem 

Vesthimmerlands Kommune, Firma ThermIT, Anticimex, og Lab. X. Temperaturovervågning og det 

elektronisk egenkontrolsprogram er afprøvet fra februar 2014 til juni måned 2014. Rammerne er aftalt 

med projektets repræsentanter fra Vesthimmerlands kommune.  

Den samlede data er indsamlet før- under og efter afprøvning består af: 

 Måling af strømforbrug 

 Interviews med superbrugere 

 Tidstagning af registreringer 

Resuméet er skrevet på baggrund af analyse af data fra henholdsvis: før interviews, efterinterviews, 

manuel registreringer. Resuméet er skrevet i maj 2014 af Living Lab Bestyrer: Sara Hedegaard, SOSU 

Nord og Anna Marie Lassen, UCN, og afsluttet af Steen Sloth Olsen, adjunkt, UCN. 

 

 

 

     

 

 

  

Anna Marie Lassen 
Lektor, 

ergoterapeutuddannelsen 

Master i sundhedspædagogik 

Projektleder, Lab.X 

aml@ucn.dk 

Selma Lagerløfsvej 2 

9222 Aalborg Øst 

 

Sara S. Hedegaard 
Udviklingskonsulent, SOSU 

Nord 

sash@SOSUnord.dk 

Future Lab 

Viren 15 

9310 Vodskov 

 

 

mailto:aml@ucn.dk
mailto:sash@SOSUnord.dk
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Bilag 2 Metodeoversigt 

TEMA METODE ANSVARLIG 

El-besparelse Måles via el-måler på to køleskabe. 

Måles før system sættes på og efter 

system er sat på.  

Serviceleder 

Fødevaresikkerhed  Før interview med 

køkkenmedarbejder og Sosu om 

nuværende arbejdsgang for 

køleaflæsning og 

fødevaresikkerhed.  

 Før interview med pedel 

 Kopi af køleskabs-registrerings-

skema 

 Kopi af en uges egenkontrol 

 Tag fotos 

Sara Hedegaard 

Interview med  

1) serviceleder 

2) køkkenpersonale  

3) Sosu 

Digitalisering  Efter interviews med 

køkkenmedarbejder og Sosu om 

brugen af det nye system.  

 Efter interview med pedel om 

oplevede ændringer i hans 

arbejdsgang 

 Kopi/screendumps af IT-system: 

hvad skal registreres og 

aflæses? 

 Tag fotos 

Sara Hedegaard og Steen Sloth 

Olsen 

Interview med  

1) serviceleder 

2) køkkenpersonale 

3) Sosu 

 

Bilag 3 Interviewspørgsmål for interviews: 

5 spørgsmål med køkkenperson og Sosu som forklarer deres arbejdsgang for temperaturmåling og 

fødevaresikkerhed generelt. (OBS: efter-interviews vil foregå inden for samme temaer): 

1. Normal: Hvad er en normal arbejdsgang (uden problemer). Hvad gør du? 

2. Problemer: Hvilke slag problemer kan opstå? Hvad gør du når de opstår? (involverer 

det fx andre mennesker? Hvor lang tid tager det at løse problemer osv.).  

3. Tid: Hvor meget fylder fødevarekontrol i det daglige arbejde? (2 minutter til kontrol af 

temperatur men hvor ofte opstår der problemer)? Er det svært at huske?  

4. Data: Gennemgang af egenkontrolprogrammet: Hvad skal du registrere i løbet af en 

uge? Gennemgå mappen/dokumenterne og få forklaret hvad der registreres. Hvornår 

registreres de? Hvad gør du/har du mappen med rundt?  

5. Vurdering: Fungerer det godt? 
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Interviews efter indførelse af teknologien foregik indenfor samme temaer. 

Omkring evt. mindskelse af stressniveau og/eller mental lettelse efter indførelse af 

teknologien, blev følgende spørgsmål stillet: 

1. Er der forståelse for og tillid til systemet? 

2. Hvordan har måleteknologien ændret dine arbejdsrutiner? 

3. Har du mange ting, som du skal huske på i en hverdag? Oplever du, at der er færre ting, 

som du skal huske end tidligere? 

4. Kan du mærke en tidsmæssig besparelse? 

5. Hvordan oplever du, at du ikke længere er afhængig af at undersøge temperaturer? 

6. Kan du på en skala fra 1-5 fortælle, hvor meget du mener, at teknologien har lettet dit 

arbejde? 
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Bilag 4 Temperaturaflæsningsskema  
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Bilag 5 opvarmning af mad skema 

 

 

Bilag 6 andre registreringsskemaer 
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