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1. Indledning
I januar 2016 igangsatte Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning et et-årigt projekt
kaldet Langgadehus-projektet, som havde til formål at implementere velfærdsteknologier systematisk på
plejecentret Langgadehus. Baggrunden for projektet var, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
ønskede at systematisere sit arbejde med at udbrede velfærdsteknologi i plejeboliger i stor skala. Med
stor skala menes der teknologier, som på sigt forventes at være en del af en basispakke af teknologier på
alle plejecentre.
Projektet skulle skabe viden om og erfaringer med, hvordan velfærdsteknologier hensigtsmæssigt kan
implementeres i stor skala på Københavns plejecentre. Udover plejecentret Langgadehus har
plejecentret Verdishave deltaget i en del af projektet.
Resultater og erfaringer fra projektet præsenteres i denne rapport. Evalueringsrapporten forelægges
projektets styregruppe.

1.1 Om projektet
I Langgadehus-projektet er der arbejdet med systematisk implementering, hvor hele plejecentret
gennemgår en planlagt implementeringsproces. Det indebærer, at borgerne screenes, hvorefter de
matches med den rette teknologi. Det modsatte af systematisk implementering er de tilfælde, hvor der
bestilles hjælpemidler/teknologier til én borger af gangen – også kaldet 1-1 implementering. 1-1
implementering er fortrinsvis den metode, SUF har brugt indtil nu.
De teknologier, som skal implementeres på Langgadehus i projektetperioden, er modne teknologier,
som er klar til implementering. Hensigten med projektet er således ikke at afprøve nye teknologier, men
at systematisere arbejdet med at implementere teknologierne. I projektet betragtes en teknologi som
implementeret, når den indgår i de daglige arbejdsopgaver på tværs af relevante vagtlag.
Efter implementeringen på Langgadehus er det hensigten, at velfærdsteknologierne skal implementeres
systematisk på de øvrige plejecentre i kommunen. Projektet skal kvalificere denne proces ved at afprøve
metoder og modeller for vellykket implementering.
I projektet er der blevet implementeret tre teknologi-pakker på Langgadehus: Medicinvogne,
vende/lejrings-teknologier og vasketørre-toiletter.
Det var oprindeligt planlagt i projektet, at plejecentret Verdishave skulle fungere som referenceplejehjem, således at det var muligt at afprøve den implementeringsform, som var anvendt på
Langgadehus, på plejecentret Verdishave. I løbet af projektet blev det besluttet at implementere
vasketørre-toiletter på én afdeling på Verdishave, inden vasketørre-toiletter blev implementeret på
Langgadehus. Implementeringen af vasketørre-toiletter på én afdeling på Verdishave har givet
anledning til læring ift. den efterfølgende implementering af vasketørre-toilettet på Langgadehus. Den
viden, som er opnået på Verdishave, er således blevet anvendt til at kvalificere projektet og den
efterfølgende implementering på Langgadehus. Da Verdishave har haft en anden rolle i projektet, end
det var planlagt ved projektets opstart, og Verdishave ikke har implementeret andre teknologipakker
end vasketørre-toiletter på én afdeling ifm. projektet, er det besluttet at udelade beskrivelsen af
plejecentret Verdishave og implementeringsprocessen i denne evalueringsrapport.
3

1.2 Evalueringens formål og metode
Formålet med denne evalueringsrapport er at dokumentere projektets resultater samt erfaringer med
organisering og implementering med henblik på at kvalificere den fremtidige implementering af
velfærdsteknologi i stor skala på Københavns Kommunes plejecentre. Desuden at give konkrete
anbefalinger til, hvordan implementeringen af velfærdsteknologi i stor skala kan foregå på Københavns
Kommunes plejecentre. Evalueringen fokuserer på at udlede generelle erfaringer og anbefalinger, der
kan anvendes på tværs af teknologier.
Metode og datakilder
Evalueringen bygger dels på data og informationer, der er indsamlet i løbet af projektperioden, dels på
data, som er indsamlet som et led i evalueringen.
Metoder og datakilder, der indgår i evalueringen, omfatter:
Kvalitative interviews


Interview med afdelingsledere og kvalitets- og udviklingssygeplejersken på Langgadehus



Interview med forstanderen på Langgadehus



Interview med medarbejdere, herunder videns- og ressourcepersoner.
o Både dag-, aften- og nattevagter
o På tværs af de tre afdelinger
o Inddragelse af forskellige fagligheder (sygeplejerske, sosu-assistent,sosu-hjælper,
terapeut)



Interview med tre borgere om erfaringerne med vasketørre-toiletterne



Interview med projektleder

Observation og ekspertvurderinger


Arbejdsmiljø Københavns observationer og vurderinger i forbindelse med implementeringen
af vende/lejrings-teknologierne



Observation af anvendelsen af medicinvognene med ekspertbistand fra sygeplejerske fra
Center for Sundhed, som har stået for at afprøve medicinvogne på Langgadehus

Øvrige datakilder


Center for Sundheds evaluering af afprøvningen af medicinvognene



Før/efter-måling af effekt ifm. implementering af vasketørre-toiletter



Spørgeskema udfyldt af ledere og medarbejdere på Langgadehus ved opstart og afslutning af
projektet. Spørgeskemaet er udsendt elektronisk primo februar hhv. ultimo november.
Spørgeskemaet ved opstart er udsendt til 55 personer og besvaret af 45, svarende til en
svarprocent på 82 %. Skemaet ved afslutning er sendt til 67 personer og besvaret af 44,
svarende til en svarprocent på 66 %. For en del af spørgsmålene er svarfordelingen i
evalueringsrapporten opgjort alene for plejepersonalet. Spørgeskemaet ved opstart er besvaret
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af 36 medarbejdere blandt plejepersonalet, en svarprocent på 78 %, mens afslutningsskemaet
er besvaret af 37 medarbejdere blandt plejepersonalet, en svarprocent på 58 %.
Der er medarbejdere, som har besvaret spørgeskemaet ved opstart, men ikke skemaet ved
afslutning. Ligeledes er der medarbejdere, der kun har besvaret spørgeskemaet ved afslutning. Der
er således kun delvist sammenfald mellem respondenterne i de to spørgeskemaundersøgelser.
Resultaterne skal tages med forbehold for, at ikke alle medarbejdere har besvaret
spørgeskemaerne.


Registrering af udlån fra Hjælpemiddelcentrets udlånsordning i perioden 2014-2016.



Datatræk fra kommunens registre om sygefravær, personaleomsætning og forebyggelige
indlæggelser. Samt brugernes tilfredshed angivet i forvaltningens årlige brugerundersøgelser.

Dataindsamlingen er afsluttet ultimo november 2016. Efter ønske fra styregruppen for projektet er
følgende data blev opdateret ultimo februar 2017:


Datatræk fra kommunens registre om sygefravær, personaleomsætning og forebyggelige
indlæggelser.



Resultater fra brugerundersøgelsen for 2016.
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2. Konklusioner og anbefalinger
2.1 Konklusioner
Projektet har medført en forbedret implementering af velfærdsteknologi
I projektet er der arbejdet med at implementere velfærdsteknologier systematisk på plejecenter
Langgadehus. Evalueringen peger på, at:








Der er kommet større kendskab til velfærdsteknologierne, og der er sket en stigning i udlånet af
velfærdsteknologiske hjælpemidler fra Hjælpemiddelcentrets genbrugsordning.
Der er sket en stigning i andelen af medarbejdere, der har brugt de velfærdsteknologier, som er
blevet implementeret på Langgadehus i forbindelse med projektet. Ved opstart og afslutning
har medarbejderne besvaret et spørgeskema om bl.a. deres brug af teknologierne hos borgerne.
Besvarelserne blandt plejepersonalet1 viser, at:
o 81 % af medarbejderne i plejen, som har besvaret det afsluttende spørgeskema, har
prøvet at bruge2 vasketørre-toiletterne hos borgerne – her skal der tages højde for, at
vasketørre-toiletter ikke var færdig-implementeret på tidspunktet for målingen.
o Hovedparten af medarbejderne i plejen (92 %), som har besvaret det afsluttende
spørgeskema, har prøvet at bruge medicinvognen (54 % ved opstart).
o Ved projektets afslutning havde en større andel af medarbejderne i plejen prøvet at
bruge vende/lejrings-teknologierne elektriske bade-bækkenstole (28 % → 86 %),
Ekamove (29 % → 76 %), Vendlet (75 % → 95 %) og Rotosenge (24 % → 54 %) end
ved projektets opstart.
Projektet har givet et øget fokus på velfærdsteknologier generelt. Medarbejderne beskriver, at de
er mere opmærksomme på, hvilke borgere det kunne være relevant at indføre nye teknologier
hos. Arbejdsmiljø Københavns opfølgende observation pegede på en øget opmærksomhed på
at tænke velfærdsteknologier ind hos både nye og eksisterende beboere.
Projektet er langt hen ad vejen lykkedes med at implementere velfærdsteknologi på tværs af
vagtlag, således at implementeringen er foregået hele døgnet.
Projektet har generelt øget dialogen om hjælpemidler på tværs af vagtlag. Medarbejderne
beskriver, at aften- og nattevagter i højere grad end tidligere bliver inddraget i beslutninger om
valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgerne. På den vis tages der i højere grad end
tidligere hensyn til både borgeres og medarbejderes forskellige behov på tværs af døgnet. Der er
dog stadig tilfælde, hvor dialogen på tværs af vagtlag kan styrkes.

Medarbejderne oplever, at de implementerede teknologier har forbedret deres arbejdsmiljø
Den væsentligste gevinst, der kan dokumenteres i projektet, er, at medarbejderne oplever, at
implementeringen af velfærdsteknologierne har forbedret deres arbejdsmiljø.

1

Svarprocent på 78 % ved opstart, 58 % ved afslutning.
Defineret som at medarbejderne har angivet at have brugt vasketørre-toiletterne ”flere gange” eller ”få gange” imens de
har været ansat på Langgadehus. Øvrige svarkategorier er ”en enkelt gang”, ”nej” og ”ved ikke”.
2

6







I spørgeskemaet ved afslutning af projektet spørges medarbejderne bl.a. til, om de har oplevet
mindre fysisk belastning i arbejdet, bedre arbejdsstillinger eller færre smerter som følge af
indførelsen af nye teknologier. Blandt de 35 medarbejdere i plejen, som har besvaret
spørgsmålene, svarer alle, at de har oplevet mindre fysisk belastning i arbejdet. 91 % (32
medarbejdere) svarer, at de har oplevet bedre arbejdsstillinger, og 71 % (25 medarbejdere)
svarer, at de har oplevet færre smerter i kroppen.
I de kvalitative data giver medarbejdere og ledere især udtryk for, at brugen
velfærdsteknologierne medfører, at medarbejderne belaster deres krop mindre i arbejdet og får
bedre arbejdsstillinger, særligt i forflytningssituationer. Eksempelvis beskriver mange af
medarbejderne, at brug af vende/lejrings-teknologierne gør forflytningssituationer mindre fysisk
belastende.
Langgadehus har i perioden haft et højt sygefravær. Evalueringen kan ikke kvalificere, om der er
en sammenhæng mellem sygefraværet og implementeringen af velfærdsteknologi.

Ændrede arbejdsgange hos nogle borgere, men ikke grundlag for at pege på en generel
tidsbesparelse
Evalueringen har ikke haft til formål at dokumentere, hvorvidt implementeringen af
velfærdsteknologier har medført en tidsbesparelse. Men evalueringen har belyst, om medarbejderne selv
giver udtryk for, at de oplever en tidsbesparelse som følge af indførelse af velfærdsteknologier, og om
det har været muligt at se på en ændret planlægning. Evalueringen peger på, at:





Implementeringen af velfærdsteknologi i projektperioden har ikke ført til en ændret
vagtplanlægning, dvs. projektet har ikke givet anledning til at se på en ændret normering på
Langgadehus. Dog skal det bemærkes, at bemandingen om natten blev reduceret pr. 1. januar
2016, således at der var to medarbejdere på vagt ad gangen i stedet for tre. Der har desuden
været et højt sygefravær på Langgadehus i perioden.
Det er teknologi- og borgerafhængigt, hvorvidt en velfærdsteknologi fører til frigivelse af tid
eller ressourcer for personalet.
Implementeringen af velfærdsteknologiske hjælpemidler har i nogle situationer medført, at
medarbejderne oplever, at en opgave kan klares hurtigere eller uden assistance fra en kollega,
men der er ikke tale om, at medarbejderne oplever en generel tidsbesparelse. Det vil
metodemæssigt kræve et andet set up at dokumentere evt. tidsbesparelser.

Vanskeligt at dokumentere forandringer i kvaliteten for borgerne
I evalueringen er der set på, hvad implementeringen betyder for borgernes oplevelse og for kvaliteten af
den hjælp, borgerne får. Evalueringen peger på, at:




Der er ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at dokumentere betydningen for kvaliteten for
borgerne. Ved implementeringen af vasketørre-toiletter er der lavet en før/efter-måling til at
vise udviklingen i bl.a. kvalitetsparametre, men der er endnu for få data til at opgøre resultater,
idet vasketørre-toiletterne ikke var færdigimplementeret ved foretagelsen af evalueringen.
Svarene i spørgeskemaundersøgelsen tyder på, at det særligt er vende/lejrings-teknologierne,
som medarbejderne oplever, gør en positiv forskel for den hjælp, borgerne får.
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Fordele og ulemper for borgerne afhænger af, hvor godt implementeret teknologien er hos den
enkelte borger. Forkert anvendt teknologi, eller teknologi, som borger ikke ønsker, kan føre til
forringelser for borgeren. Omvendt kan godt implementeret teknologi, der møder borgers
behov, føre til forbedringer for borger.

Implementeringsmodellen vurderes positivt, men kræver opfølgning for at lykkes
I projektet er der udviklet og arbejdet med forskellige metoder og tiltag, som samlet skal sikre en
systematisk implementering af velfærdsteknologi. I evalueringen er disse metoder og tiltag vurderet, og
det peger på, at:






Særligt rollemodellen, charteret og implementering i PDSA-cirkler har givet lederne en brugbar
ramme for implementeringen.
Der er gode erfaringer med, at medarbejderne afprøver teknologierne inden anvendelsen hos
borgerne. Det har bl.a. givet medarbejderne en bedre fornemmelse for, hvordan det føles for
borgerne at anvende teknologien, og gjort nogle af medarbejderne mere trygge ved
teknologierne.
Metoderne, der er anvendt til implementering i projektet, vurderes positivt, men sikrer ikke i sig
selv fastholdelse og forankring.
Det er en udfordring at nå ud i alle led med undervisning og sikre en systematisk og ensartet
anvendelse af teknologierne. Evalueringen peger samtidig på, at det er vigtigt, at alle
medarbejdere, der skal anvende teknologien, er undervist i den.

Implementering kræver ledelsesmæssigt fokus og tager tid





Evalueringen peger på, at systematisk implementering og sikring af ensartede arbejdsgange
kræver løbende opfølgning.
En vellykket implementering af velfærdsteknologi kræver investering af tid og ressourcer fra
både ledere og medarbejdere. Flere af informanterne beskriver, at det har taget mere tid at
implementere velfærdsteknologierne, herunder at planlægge og gennemføre undervisning, end
de havde regnet med.
Lederne har en vigtig rolle i at følge op og sikre fremdrift.

Det er uafklaret, om implementeringsmodellen sikrer forankring






Fokus i projektet har været på implementering, og i mindre grad på fastholdelse. Det er uklart,
om de iværksatte tiltag er tilstrækkelige til at sikre forankring i et længere perspektiv. Den
opfølgende måling i sommeren 2017 kan med fordel se på forankringen i et længere perspektiv
I projektet har der været understøttelse af implementeringsprocessen fra centralt hold. Det er
uafklaret, hvilken betydning det har for overførbarheden, hvis implementeringsredskaberne skal
anvendes på andre plejecentre.
Der har generelt været en stor opbakning til arbejdet med velfærdsteknologi på Langgadehus. I
forhold til overførbarheden er det således ikke sikkert, at plejecentre uden samme motivation
fra ledelsens side kan have samme gavn af implementeringsmodellen.
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2.2 Overordnede anbefalinger til fremtidig implementering af velfærdsteknologi
i stor skala
På baggrund af erfaringerne fra implementeringen peger evalueringen på følgende væsentligste
anbefalinger til fremtidig implementering af velfærdsteknologi i stor skala:


At implementeringen prioriteres fra både centralt og decentralt hold. Fra centralt og decentralt hold skal
der afsættes ressourcer til at oplære enhederne i metoderne til systematisk implementering,
ligesom plejecentrene skal kunne få faglig understøttelse i forhold til implementeringen af de
enkelte teknologipakker. På plejecentrene skal der prioriteres tid og ressourcer fra både
medarbejder- og lederside for at sikre systematisk implementering og opfølgning og en ensartet
anvendelse af teknologierne.



At der anlægges et realistisk forventningsniveau i forhold til tidsgevinsterne ved de implementerede teknologier,
idet erfaringerne fra Langgadehus snarere peger på fleksibilitetsgevinster frem for egentlige
tidsgevinster. Hvis der i fremtidige projekter ønskes dokumentation af evt. tidsgevinster, vil det
kræve et set up, der gør det muligt at registrere og følge tidsforbruget på de relevante
funktioner.



At plejecentrene understøttes i, hvordan de bedst sikrer fastholdelse og forankring, idet implementering ikke i
sig selv sikrer fastholdelse. I Langgadehus-projektet er der blevet udviklet og arbejdet med
metoder til systematisk implementering, og et næste skridt kan være et fokus på, hvordan
plejecentrene kan understøttes i systematikker omkring fastholdelse og forankring i et længere
perspektiv.



At der anvendes systematisk screening og opfølgning. Vellykket implementering afhænger af, at
teknologien møder borgers behov. Derfor skal man ved implementering af de borgerrettede
velfærdsteknologier sikrer sig det rette match mellem borger og teknologi og afsætte tid til
information og opfølgning.



At alle vagtlag involveres i implementeringen af velfærdsteknologier, således at der sikres implementering
over hele døgnet. Det betyder blandt andet, at undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt,
således at aften- og nattevagter har mulighed for at deltage, at screeningen af borgerne foregår
over hele døgnet, og at alle relevante vagtlag involveres i beslutninger om anskaffelse af
velfærdsteknologier til beboerne.



At det sikres, at alle medarbejdere der skal anvende teknologien, er tilstrækkeligt oplært i teknologien. Det
kræver en systematik planlægning og opfølgning at sikre, at man når alle led med undervisning.
Et særskilt fokus er at sikre, at afløsere og vikarer også er i stand til at håndtere de relevante
velfærdsteknologier.
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2.3 Anbefalinger til den opfølgende måling i sommeren 2017
Som opfølgning på projektet er der planlagt en opfølgende måling i sommeren 2017. Denne måling kan
med fordel inddrage:



I hvilket omfang det er lykkedes at fastholde indsatsen på Langgadehus i et længere perspektiv,
og hvilke metoder og tiltag har virket i et fastholdelses-perspektiv.
Ved foretagelsen af evalueringen var vasketørre-toiletterne endnu ikke færdigimplementeret.
Derfor kan der i sommeren 2017 med fordel ses på erfaringerne fra implementeringen og
opgøre resultaterne af de før- og efterskemaer, som er blevet anvendt.

Desuden vil det være relevant at følge op på, om den udviklede implementeringsmodel kan overføres til
andre plejecentre. Dette vil blive belyst i forbindelse med, at implementeringsmodellen afprøves på to
andre plejecentre i foråret 2017.
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3. Baggrund
3.1 Beskrivelse af Langgadehus
For at give et billede af de forudsætninger, der har været for implementeringen, beskrives her nogle
væsentlige karakteristika for Langgadehus, ligesom det gennemgås, hvilke andre større projekter og
indsatser, Langgadehus har været berørt af i projektperioden.
Langgadehus er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns
Kommune. Langgadehus har 72 plejeboliger. Plejecentret er opdelt i tre afdelinger, som hver består af
to afsnit. Ledelsen består af en forstander, en kvalitets- og udviklingssygeplejerske, tre afdelingsledere
og en ledende økonoma. I plejeafdelingerne på Langgadehus har der i projektperioden været mellem 42
og 46 ansatte, dog ikke alle fuldtidsansatte. Hele huset har cirka 74 månedslønnede og op til 40 afløsere.
Derudover har Langgadehus tre terapeuter tilknyttet – én ergoterapeut og to fysioterapeut – som er
ansat på Sundhedshus Vesterbro. Terapeuterne udfører opgaver for Langgadehus svarende til i alt 37
timer pr. uge.
I nedenstående tabel illustreres en række indikatorer for brugeroplevet, faglig og organisatorisk kvalitet.
Det er disse kvalitetsindikatorer, der anvendes i forvaltningens kvartalvise administrationsrapporter.
Tabellen illustrer Langgadehus’ score og gennemsnittet for alle plejecentre i Københavns Kommune.
Tallene fra Trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne stammer fra 2015, resten af tallene stammer fra
2016. Da Langgadehus fik et godt tilsynsresultat ved Embedslæges tilsynsbesøg i 2014, har
Langgadehus ikke modtaget Embedslægetilsyn i 2015. Langgadehus modtager heller ikke
Embedslægetilsyn i 2016, da tilsynskonceptet er ændret, hvorfor der kun er gennemført få
Embedslægetilsyn i 2016. Derfor fremgår kommunale tilsyn og forebyggelige indlæggelser, men ikke
embedslægetilsyn, som kvalitetsparametre for faglig kvalitet.
Tabel 1: Kvalitetsindikatorer for Langgadehus
Tabellen viser en række kvalitetsindikatorer i 2016 - for trivsel er tallene for 2015.
Brugeroplevet kvalitet

Langgadehus
Gns. for alle plejecentre
*dec.

Tilfreds
alt i alt
4,5
4,3

Støtte
71 %
82 %

Faglig kvalitet

Organisatorisk kvalitet

Tilfreds med Kommunale Embedslægetil Forebyggelige Sygefrav Personale- Trivsel
hjælp
tilsyn
syn
indlæggelser*
ær
omsætning 2015
4,7
1
16,3
29,4
19,7 %
5,2
4,3
19,9
14,2
24,9 %

2015-nov 2016
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*december 2015-nov 2016
Brugeroplevet kvalitet: Beregnes ud fra besvarelserne af følgende spørgsmål i forvaltningens årlige brugerundersøgelser: 1) Hvor
tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at bo her på plejehjemmet? Skala 1-5, hvor 5 er bedst. 2) Får du støtte her på
plejehjemmet, så du kan gøre de ting i din hverdag, som er vigtige for dig? Andel der svarer ’Ja’. 3) Hvor tilfreds eller utilfreds
er du alt i alt med den praktiske hjælp og hjælp til personlig pleje, som du modtager fra personale? Skala 1-5, hvor 5 er bedst.
Kilde: Brugerundersøgelserne for 2016.
Faglig kvalitet: 4) Kommunale tilsyn: 1=Særdeles tilfredsstillende, 2=Godt og tilfredsstillende, 3=Fejl og mangler med risiko
4=Alvorlige fejl og mangler, 5=Alvorlig kritik. Kilde: BDO. 5) Embedslægetilsyn: 1=Ingen bemærkninger, 2=Mindre fejl og
mangler, meget ringe patient sikkerhedsrisiko, 3=Fejl og mangler med patientsikkerhedsrisiko, 4=Alvorlige fejl og mangler,
5=Anledning til alvorlig kritik. - Godt resultat året før, minus tilsyn. *=Ikke gennemført tilsyn i 2016 endnu, så resultat for 2015
vises. Kilde: Embedslægen 6) Forebyggelige indlægger opgøres per 100 beboere. Periode december 2015-november 2016.
Kilde: eSundhed og VI.
Organisatorisk kvalitet: 7) Sygefravær opgøres som dagsværk per årsværk. 8) Personaleomsætning opgøres som antal
fratrædelser i forhold til gennemsnitligt antal ansatte Kilde: Rubin. 9) Trivsel opgøres ud fra medarbejdertrivsel på en skal fra 17, hvor 7 er bedst. Kilde: Trivselsundersøgelsen 2015.

Personaleomsætningen var i 2016 på 19,7 %, hvor gennemsnittet for alle plejecentre i kommunen var
på 24,9 %. Personaleomsætningen, som opgøres som antal fratrædelser ifht. gns. antal ansatte, har
således i projektperioden været lidt lavere på Langgadehus end gennemsnittet.
I 2016 havde Langgadehus et gennemsnitligt sygefravær på 29,4 dagsværk per årsværk. I opgørelsen
indgår både ledere og medarbejdere, men ikke elever. For kommunens plejecentre som helhed var det
gennemsnitlige sygefravær på 14,2 dagsværk per årsværk i 2016. Sygefraværet på Langgadehus ligger
således væsentligt højere end gennemsnittet, og Langgadehus har i perioden som helhed haft det
højeste sygefravær blandt plejecentre. Sygefraværet på Langgadehus udgøres blandt andet af forholdsvis
mange langtidssygemeldinger. De 29,4 sygefraværs-dagsværk består af 20 dagsværk med
langtidssygefravær og 9,4 dagsværk med korttidsfravær.
Langgadehus har været involveret i andre projekter og indsatser sideløbende med dette projekt. De
væsentligste er oplistet her:






Implementering af ældrepolitikken
Demensstrategien
Sygefraværsindsats. Langgadehus har deltaget i et forløb med Arbejdsmiljø Københavns task
force, som hjælper enheder med højt sygefravær.
Køkkenløft
Forberedelse af implementering af omsorgsystemet CURA, påbegyndt i september 2016.

I projektperioden har to af afdelingslederne opsagt deres stilling grundet hhv. pensionering og jobskifte.
Derfor har forstanderen periodevis fungeret som afdelingsleder på to af afdelingerne - fire måneder på
en afdeling og to måneder på en anden afdeling, heraf var der overlap i en af månederne.
Fra 1. november 2016 har forstanderen desuden været konstitueret forstander på en anden af
forvaltningens institutioner sideløbende med, at forstanderen har varetaget forstander-funktionen på
Langgadehus.
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Beskrivelsen viser, at Langgadehus også har taget del i andre projekter sideløbende det
velfærdsteknologiske projekt. Da Langgadehus har haft lederskifte i perioden og udfordringer med et
højt sygefravær, formodes det, at Langgadehus ikke har haft bedre forudsætninger for en vellykket
implementering af velfærdsteknologi end andre plejecentre ville have det med samme støtte i
implementeringen.

3.2 Beskrivelse af de tre teknologipakker, der er blevet implementeret i
projektet
I projekter er der blevet implementeret tre velfærdsteknologi-pakker:
-

Medicinvogn
Vende/lejrings-teknologier
Vasketørre-toiletter.

Pakkerne er begyndt implementeret i den nævnte rækkefølge. I det følgende er de tre teknologipakker
beskrevet kort.
Medicinvogne
Baggrunden for at implementere medicinvogne på Langgadehus er, at beboernes medicin ikke holdes
adskilt fra hinanden i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Beboernes medicin er før
implementeringen af medicinvognen blandet sammen i én kurv, hvorfor der er øget risiko for, at
medicinen gives til den forkerte beboer. Formålet med at indføre medicinvognen er således,
lovgivningen overholdes, når beboernes medicin holdes adskilt. Desuden skal medicinvognen bidrage
til, at beboerne får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, ligesom medicinvognen giver mulighed
for at udføre egenkontrol, hvor beboerne er. For medarbejderne skal medicinvognen give et bedre
overblik over medicinen. Fokus er på at øge kvaliteten i medicinhåndteringen, og der forventes således
ikke en tidsmæssig gevinst ved at implementere medicinvognen.
I 4. kvartal 2015 har to af de tre afdelinger på Langgadehus samarbejdet med Afdeling for Det Nære
Sundhedsvæsen og Afdeling for Sund Vækst i Centralforvaltningen om afprøvning af medicinvogne.
Der har været afprøvet to forskellige medicinvogne fra to forskellige producenter. På baggrund af
afprøvningen er den ene medicinvogn blevet udvalgt og derefter implementeret på hele Langgadehus i
2016. Medicinvognen er produceret af Standard Systemer.
Medicinvognen indeholder beboernes medicin for hele døgnet og er inddelt, så medicinen holdes
adskilt som foreskrevet i lovgivningen. I hver medicinvogn er der plads til op til 12 beboeres medicin.
Medicinvognen er aflåst, således at det alene er relevant personale, der kan tilgå medicinen i
medicinvognen. Medicinvognen er udstyret med hjul og kan derned flyttes efter behov. Medicinvognen
pakkes én gang i døgnet – ofte om morgenen. Der er udarbejdet lokale arbejdsgange til pakning og
anvendelse af medicinvognen.
Der er implementeret seks medicinvogne på Langgadehus, således at der er én medicinvogn til hvert
afsnit.
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Vende/lejrings-teknologier
Vende/lejrings-pakken består af forskellige forflytningsteknologier til vending og/eller lejring af
beboerne. I projektperioden er det blevet valgt, hvilke specifikke teknologier der skulle arbejdes med.
Medarbejderne har screenet alle borgere og på baggrund heraf er der udvalgt en række borgere, som
Arbejdsmiljø København har foretaget observationsbesøg hos, hvor de har vurderet
vende/lejringssituationerne ud fra både et borger- og medarbejderperspektiv. På baggrund af
vurderingerne har AMK sammen med videns- og ressourcepersonerne valgt, hvilke teknologier der
skulle undervises i. AMK har undervist videns- og ressourcepersonerne i de valgte teknologier ad to
omgange, og videns- og ressourcepersonerne har derefter undervist deres kolleger. Undervisningen er
foregået ved, at ca. 5 medarbejdere ad gangen har modtaget undervisning af to timers varighed.
Medarbejderne har som led i undervisningen haft mulighed for at afprøve teknologierne på egen krop.
Der er arbejdet med følgende vende/lejrings-teknologier i forbindelse med projektet samt kombination
af teknologier:
-

Rotosenge – Rotocare og Rotoflex
Vendlet
Ekamove
Elektriske badebækken-stole

Vasketørre-toiletterne
Vasketørre-toiletterne er implementeret som den sidste teknologipakke i forbindelse med projektet. De
vasketørre-toiletter, der er implementeret på Langgadehus i forbindelse med projektet, er produceret af
Coway. Vasketørre-toiletterne vaske og tørrer borger både foran og bagtil. Formålet med at indføre
vasketørre-toiletter er bl.a. at øge kvaliteten af borgers nedre hygiejne og at forebygge smittespredning
af bakterier. Desuden kan vasketørre-toiletterne gøre det lettere for borger at komme af med afføring,
ligesom vasketørre-toiletterne kan give en bedre hudpleje. For medarbejderne kan vasketørre-toiletterne
medføre bedre arbejdsstillinger og frigivelse af tid.
Medarbejderne har screenet alle borgere for at finde ud af, hvilke borgere der kunne have gavn af at få
et vasketørre-toilet opsat. I den første afdeling har projektlederen forestået undervisningen. På de
efterfølgende afdelinger er det en medarbejder fra Hjælpemiddelcentret, som har stået for at oplære
videns- og ressourcepersonerne i brugen af vasketørre-toiletterne, og de har derefter ansvaret for at
oplære deres kolleger. Inden opsætningen hos borgerne er der blevet opsat vasketørre-toiletter på
medarbejdertoiletterne, således at de havde mulighed for selv at afprøve toiletterne. Der er også opsat
vasketørre-toiletter på handicaptoilettet på fællesarealet, således at borgerne havde mulighed for at
prøve toilettet inden de afgjorde, om de ville have et opsat i egen bolig.
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4. Vurdering af implementeringen af velfærdsteknologi i forbindelse
med projektet
For at vurdere, i hvilket omfang projektet har ført til en forbedret implementering af velfærdsteknologi,
beskrives i det følgende udviklingen i kendskab til og anvendelse af velfærdsteknologi. Desuden
beskrives udvalgte svar fra spørgeskemaundersøgelsen, der kan sige noget om graden af
implementering. Derefter redegøres for, i hvilket omfang hver af de tre teknologi-pakker vurderes
implementeret.

4.1 Øget anvendelse af velfærdsteknologi
For at vurdere, hvorvidt projektet har medført en øget anvendelse af velfærdsteknologi, er udlånene af
velfærdsteknologiske hjælpemidler fra Hjælpemiddelcentret til Langgadehus opgjort for perioden 20142016. I tabellen illustreres det samlede udlån af hjælpemidler samt udviklingen i udlånet af Ekamove,
Ergotip, Rotocare, Rotoflex og Vendlet, som der har været undervisning i løbet af projektperioden.
Desuden vises det, hvor mange medicinvogne og vasketørre-toiletter der er blevet indført på
Langgadehus i perioden3.
2014

Alle hjælpemidler

2015

89

Ekamove

2016
(1. jan. - 23.
nov.)
99

118

2

3

Ergotip (elektrisk
badebækkenstol)

3

4

13

Rotocare

0

0

3

Rotoflex

0

1

0

Vendlet

1

1

8

Medicinvogne

0

24

6

Vasketørre-toiletter

245

Som tabellen viser, har både det samlede udlån af hjælpemidler og udlånet af velfærdsteknologiske
hjælpemidler været højere i projektperioden end i de to foregående år. Det samlede udlån af
hjælpemidler er steget med 19 % fra 2015 til 2016. Særligt er udlånet af Ergotip og Vendlet steget. Der
3

Disse er ikke udlånt fra HMC. Vasketørre-toiletterne er finansieret af en velfærdsteknologisk pulje fra centralt hold, mens
medicinvognene er finansieret af projekt ”Medicinsikkert plejecenter”.
4
Afprøvet på to afdelinger ultimo 2015.
5
Fordelt på to afdelinger. Der var ikke opsat vasketørre-toiletter på den sidste afdeling ved opgørelsen af tallene.
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er ikke tale om en markant stigning i det samlede udlån af hjælpemidler. Behovet for
velfærdsteknologiske hjælpemidler afhænger blandt andet af beboersammensætningen og kan således
variere over tid.
I spørgeskemaundersøgelsen udført blandt medarbejdere og ledere ved projektets opstart og afslutning
spørges blandt andet til kendskab til og brug af forskellige teknologier6. Spørgeskemaundersøgelsen viser,
at:


Stort set alle medarbejdere og ledere har hørt om
medicinvogne, vasketørre-toiletter og
vende/lejringsteknologierne
-

-



”Det var først, da der kom fokus på alt
det her, at vi fik øje på, at der var rigtig
mange hjælpemidler, der kunne
afhjælpe”

Langt hovedparten af medarbejderne og lederne havde
hørt om medicinvogne, vasketørre-toiletter , elektriske
Medarbejder
badebækken-stole og Vendlet allerede inden projektets
påbegyndelse.
For vende/lejrings-teknologierne Ekamove og Rotosenge er der sket en markant stigning i
andelen af svarpersoner, der havde hørt om de pågældende teknologier ved projektets
afslutning.

Markant stigning i brugen af de teknologier, der er implementeret i forbindelse med
projektet
Besvarelserne blandt plejepersonalet viser, at:
- 81 % af medarbejderne i plejen, som har besvaret spørgeskemaet ved afslutning af
projektet, har prøvet at bruge7 vasketørre-toiletterne hos borgerne – her skal der tages højde
for, at vasketørre-toiletter ikke var færdig-implementeret på tidspunktet for målingen.
- Hovedparten af medarbejderne i plejen (92 %), som har besvaret spørgeskemaet ved
afslutning af projektet, har prøvet at bruge medicinvognen (54 % ved opstart).
- Ved projektets afslutning havde en større andel af medarbejderne i plejen prøvet at bruge
vende/lejrings-teknologierne elektriske bade-bækkenstole (28 % → 86 %), Ekamove (29 %
→ 76 %), Vendlet (75 % → 95 %) og Rotosenge (24 % → 54 %) end ved projektets
opstart.

For at vurdere, hvor godt velfærdsteknologierne overordnet er implementeret, er medarbejdere og
ledere ved opstart og afslutning af projektet stillet en række spørgsmål, som kan være med til at give et
billede af implementeringen. Nedenfor er det vist, hvor stor en andel, der ved hhv. før- og
eftermålingen har angivet, at de enten i meget høj grad eller i høj grad er enige i udsagnene:

6

Vasketørre-toiletterne var ikke i brug på Langgadehus inden projektperioden, så for denne teknologi er der kun foretaget
en eftermåling af kendskabet og brugen. Der var blevet afprøvet medicinvogne i to afdelinger, hvoraf den medicinvogn, der
var blevet afprøvet på den ene afdeling, blev implementeret på alle tre afdelinger ifm. projektet.
7

Defineret som at medarbejderne har angivet at have brugt vasketørre-toiletterne ”flere gange” eller ”få gange” imens de
har været ansat på Langgadehus. Øvrige svarkategorier er ”en enkelt gang”, ”nej” og ”ved ikke”.
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Andel der har svaret ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” til forskellige udsagn om
velfærdsteknologi8
Svarfordelingen er vist for alle medarbejdere og ledere, som har besvaret spørgsmålene.
FØRMÅLING
Besvaret af 44
respondenter

EFTERMÅLING
Besvaret af 42 hhv.
43 respondenter

Jeg synes, at velfærdsteknologiske hjælpemidler er nemme
at bruge

71 %

84 %

Jeg føler mig tryg ved at anvende velfærdsteknologiske
hjælpemidler

73 %

83 %

Jeg har fået tilstrækkelig instruktion eller vejledning til at
kunne bruge velfærdsteknologiske hjælpemidler

52 %

74 %

Jeg har viden nok til at kunne anvende velfærdsteknologiske
hjælpemidler hos borgerne

64 %

88 %

Svarene ved eftermålingen viser, at 88 % af respondenterne i høj eller meget grad føler, at de har viden
nok til at kunne anvende de velfærdsteknologiske hjælpemidler hos borgerne. Svarene viser også, at der
er medarbejdere, der føler, at de ikke har fået tilstrækkelig instruktion eller vejledning til at kunne bruge
velfærdsteknologiske hjælpemidler.
En anden information, som kan vise noget om, hvor godt velfærdsteknologierne er implementeret, er,
om medarbejderne ved, hvem de skal gå til, hvis de mener, at en borger har brug for et
velfærdsteknologisk hjælpemiddel. Ved eftermålingen har 95 % af medarbejderne svaret ja på det
spørgsmål. Desuden angiver 88 % af medarbejderne, at de ved, hvem de skal gå til, hvis et
velfærdsteknologisk hjælpemiddel ikke virker.
Svarene i spørgeskemaundersøgelsen tyder på en generel høj grad af implementering. De indikerer
samtidig, at det kan være svært at nå ud i alle led med undervisning, således at alle medarbejdere føler
sig tilstrækkeligt klædt på til at bruge velfærdsteknologierne. For at udfolde vurderingen af
implementeringen af hver af de tre teknologipakker, gennemgås i det følgende data fra
spørgeskemaundersøgelsen og information fra interviews og observationsbesøg om implementeringen
af de specifikke teknologi-pakker.

4.2 Implementeringen af medicinvognen
Evalueringen peger på, at medicinvognen overordnet set er godt implementeret på Langgadehus.
Medicinvognen anvendes på alle afsnit og både i dag, aften og nat. Flere af medarbejderne beskriver, at
medicinvognen er blevet en integreret del af hverdagen. Evalueringen viser, at medicinvognen opfylder
8

Øvrige svarkategorier er ”hverken i høj eller lav grad”, ” i lav grad” og ”i meget lav grad/slet ikke”.
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hovedformålet med at sikre, at beboernes medicin holdes adskilt, således at lovgivningen overholdes.
Evalueringen viser imidlertid også, at medicinvognen ikke har løst alle elementerne i en sikker og
korrekt medicinhåndtering; primært udføres egenkontrollen uensartet.
Spørgeskemaundersøgelsen ved afslutning af projektet viser, at hovedparten af medarbejderne føler sig
fagligt klædt på til at anvende medicinvognen - 92 % af medarbejderne i plejen, som har besvaret
spørgeskemaet, har svaret, at de i meget høj grad eller høj grad fagligt føler sig klædt på til at anvende
medicinvognen.
Både ledere og medarbejdere giver udtryk for, at medicinvognen har været relativt let at implementere.
Derfor har det også oplevedes positivt, at medicinvognene var den første velfærdsteknologipakke, der
blev implementeret i forbindelse med projektet. En af de faktorer, som gør at medicinvognen opleves
som en relativ enkelt teknologi at implementere, er, at der ikke er borgerinvolvering, og at
medicinvognen opleves intuitiv at anvende. Medarbejderne udtrykker generelt tilfredshed med
medicinvognen, og lederne har oplevet, at medarbejderne generelt har taget positivt imod
medicinvognene. Oplevelsen er, at de primære forhindringer relaterer sig til implementeringen af FMK
(Fælles Medicinkort) og ikke medicinvognen i sig selv.
Center for Sundheds evaluering i foråret 2016, samt interview og observationsbesøg gennemført i
efteråret 2016, har vist, at der ikke er implementeret fuldstændigt ensartede arbejdsgange omkring
medicinhåndtering på de enkelte afsnit. Der er uensartet praksis for, hvordan egenkontrol udføres og
en del af medarbejderne er ikke bekendte med den lokale arbejdsgang for medicinhåndtering ved brug
af medicinvognen.
Derfor afhænger vurderingen af implementeringen af, om der ses på selve medicinvognen isoleret set,
eller på medicinhåndteringen, som medicinvognen er en del af. Medicinvognen er vel implementeret,
hvis man ser på adskillelsen af beboernes medicin, som er det væsentligste formål med at indføre
medicinvognen Det er på dette punkt, at medicinvognen adskiller sig væsentligst fra den tidligere
metode med at opbevare beboernes medicin samlet i kurve, da korrekt anvendelse af medicinvognen vil
føre til at beboernes medicin holdes afskilt. Men brug af medicinvognen fører ikke nødvendigvis til at
egenkontrollen udføres ensartet, da medicinvognen ikke i sig selv sikrer det. Det kan have betydning, at
der i introduktionen har været fokus på anvendelsen af medicinvognen og ikke den grundlæggende
medicinhåndtering. Informanterne fortæller, at der særligt har været en udfordring i forhold til afløsere
og vikarer. Det kan have haft betydning, at der ikke har været systematisk oplæring af afløsere og
vikarer i denne teknologi, idet det har været de øvrige medarbejdere, der skal skullet introducere
afløsere, samt at afløserne ikke selv havde adgang til FMK i begyndelsen.
På denne baggrund peger evalueringen på følgende læring til fremtidig implementering:





At man ved planlægning af implementering af nye velfærdsteknologier skal være bevidst om,
hvad teknologien hjælper med, og hvilke udfordringer den ikke i sig selv løser.
At det er nødvendigt med løbende opfølgning for at sikre en ensartet brug. At der udarbejdes
en arbejdsgang for medicinhåndtering fører ikke i sig selv til en ensartet medicinhåndtering på
alle afsnit.
At der sikres systematisk oplæring af afløsere og vikarer
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4.3 Implementeringen af vende/lejrings-teknologier
Spørgeskemaundersøgelsen ved afslutning af projektet viser, at 83 % af medarbejderne i plejen, som har
besvaret spørgsmålet, i meget høj grad eller høj grad føler sig fagligt klædt på til at anvende
vende/lejrings-teknologierne. I forbindelse med interviewene har medarbejderne generelt udtrykt sig
positivt om undervisningen. I projektet er planlagt, at alle medarbejdere skulle modtage to timers
undervisning i vende/lejrings-teknologier, som videns- og ressourcepersonerne står for. Interviewene
viser, at man er kommet meget langt med dette, men at det eksisterende set up ikke har været
tilstrækkeligt til at sikre, at alle har modtaget undervisning.
For at følge op på implementeringen af vende/lejrings-teknologierne har AMK foretaget et opfølgende
besøg på én af de tre afdelinger ca. to måneder efter AMKs første vurderinger på afdelingen. AMKs
opfølgende besøg viste, at der hos nogle borgere var sket positive forbedringer i
forflytningssituationerne, mens der hos andre borgere ikke var foretaget ændringer.
AMK observerede, at der hos nogle af borgerne var lavet store ændringer, som AMK vurderer helt
klart har en positiv effekt på de belastninger, som AMK observerede ved de første observationer. En
AMK-konsulent udtaler, at de steder, hvor der var sket forandringer, har medarbejderne ”fået rigtig meget
ud af det, der har forbedret deres arbejdsmiljø”. Hos en af borgerne, hvor de havde ændret arbejdsgange og
indført nye teknologier, oplevede AMK at der var foretaget yderligere forbedringer ud over dem, AMK
pegede på. AMK observerede også, at der var kommet en øget opmærksomhed på at indføre
hjælpemidler hurtigere ved nyindflyttede borgere samt at medarbejderne havde reflekteret og drøftet
mulige løsninger på forflytningsproblemer hos borgere, der havde boet på plejecentret i længere tid.
AMKs opfølgning viste også, at der hos andre beboere ikke var foretaget ændringer. Hos en af
beboerne handlede det om små forflytninger, hvor der var unødige belastninger for medarbejderen.
Her et det en pointe, at der ved implementeringen af vende/lejringspakken har været fokus på
vende/lejrings-teknologier i undervisningen, men ikke på generel forflytning. Nogle af AMKs
vurderinger og tilbagemeldinger gik på generel forflytningsteknik og ikke udelukkende specifikt på
anvendelsen af vende/lejrings-teknologierne. På den vis har AMK kunnet gøre nogle medarbejdere
opmærksomme på, hvordan de kan bruge kroppen anderledes ved forflytningssituationer, men dette er
ikke blevet fulgt op med undervisning, da undervisningen har fokuseret på anvendelsen af
vende/lejrings-teknologier. Ses der på vende/lejringspakken snævert set, hører de øvrige
forflytningsproblematikker ikke ind under den pakke, som er blevet implementeret.
På denne baggrund peger evalueringen på følgende læring til fremtidig implementering:




At det tænkes ind, hvordan der systematisk vil følges op på AMKs vurderinger og de aftaler,
som vurderingerne giver anledning til.
Det kan overvejes, om det fremadrettet kan være relevant at arbejde med generel forflytning
som led i at implementere en vende/lejrings-pakke, idet AMKs observationer også kan sætte
fokus på generelle forflytningsproblematikker. Det har ikke været en del af den vende/lejringspakke, der blev implementeret på Langgadehus.
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4.4 Implementeringen af vasketørre-toiletter
På tidspunktet for evalueringen var vasketørre-toiletterne endnu ikke færdig-implementeret på
Langgadehus. Vurderingen af implementeringen er derfor baseret på tilbagemeldinger om de første
erfaringer med implementeringen.
I spørgeskemaundersøgelsen ved afslutning af projektet svarer 65 % af medarbejderne i plejen, som har
besvaret spørgeskemaet, at de i meget høj grad eller høj grad føler sig fagligt klædt på til at anvende
vasketørre-toiletterne. Det er færre end for de øvrige teknologier, men skal tages med forbehold for, at
ikke alle har modtaget undervisning i vasketørre-toiletterne, da spørgeskemaundersøgelsen og
interviewene blev foretaget.
De foreløbige erfaringer tyder på, at hos nogle borgere er vasketørre-toiletterne velimplementerede,
mens implementeringen har givet udfordringer hos andre borgere. I flere tilfælde har der været
problemer med at vasketørre-toilettet ikke virkede i starten, og det har hos nogle af borgerne betydet, at
vasketørre-funktionen ikke været i funktion de første uger efter opsætningen. Hos nogle borgere har
der desuden været problemer med at få toilettet indstillet til den rette skylning og temperatur.
Interviewene tyder på, at der er et opmærksomhedspunkt i forhold til at følge op på, om borgerne får
det optimale ud af vasketørre-toilettet, herunder med fokus på de borgere, der selv klarer toiletbesøg.
Det anbefales at følge op på implementeringen af vasketørre-toiletter ved den opfølgende måling
sommeren 2017.
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5. Resultater opnået ved implementering af velfærdsteknologierne
For at vurdere, hvilken forskel de implementerende velfærdsteknologier gør for kvaliteten for borgerne
og medarbejdernes arbejdsmiljø, samt om projektet har medført en gevinstrealisering i form af sparet
tid, gennemgås i det følgende de resultater, der er opnået i projektet.
Der er endnu begrænset data om resultaterne af implementeringen af vasketørre-toiletterne. For at
vurdere betydningen for kvalitet, borgere og medarbejdere af implementeringen af vasketørre-toiletter
er der udarbejdet før- og efterskemaer, som udfyldes før og efter indførelsen af vasketørre-toiletterne.
Skemaerne udfyldes af medarbejderne, og handler bl.a. om borgers funktionsniveau, medarbejdernes
fysiske belastning i forbindelse med borgernes toiletbesøg, urinvejsinfektioner, afføringsproblematikker,
hudgener og forbrug af bleer. Da det i forbindelse med projektet blev besluttet at udskyde
implementeringen af vasketørre-toiletterne, var der ved udarbejdelsen af evalueringen kun foretaget
eftermålinger på én afdeling. Der er derfor for lille datagrundlag til at vurdere udviklingen i de
parametre, der er blevet opstillet. Der kan i den opfølgende måling i foråret/sommeren 2017 følges op
på udviklingen i disse parametre. Der har ligeledes været for få forebyggelige indlæggelser i perioden til
at udviklingen i antallet og typen af forebyggelige indlæggelser meningsfuldt kan opgøres.

5.1 Kvalitet for borgerne
I spørgeskemaundersøgelsen svarer 97 % af medarbejderne og lederne, der har besvaret spørgsmålet i
det afsluttende spørgeskema, at de synes, at velfærdsteknologiske hjælpemidler i høj eller meget høj
grad hjælper borgerne. Medarbejderne og lederne er blevet spurgt i det afsluttende spørgeskema, i
hvilken grad de oplever, at de tre implementerede teknologi-pakker gør en positiv forskel for den hjælp,
borgerne får. Svarfordelingen viser, at det særligt er vende/lejringsteknologierne, som svarpersonerne
oplever, gør en positiv forskel for borgerne – stort set samtlige svarpersoner har svaret ”i meget høj
grad” eller ”i høj grad”.
Oplever du, at brugen af velfærdsteknologierne gør en positiv forskel for den hjælp, borgerne
får?
Svarfordelingen er vist for alle medarbejdere og ledere, som har besvaret spørgsmålene.
Andel der har
svaret ”i meget høj
grad” eller ”i høj
grad”

Andel der har svaret
”hverken i høj eller
lav grad”

Andel der har svaret
”i meget lav grad/slet
ikke”

Medicinvogne (n = 40)

55 %

40 %

5%

Vende/lejringsteknologierne (n = 42)

98 %

2%

0%

Vasketørre-toiletter (n = 41)

61 %

32 %

7%

Interviewene understøtter de resultater, som besvarelserne af spørgeskemaet peger på. I interviewene
fremhæver medarbejderne især vende/lejrings-teknologierne som positive for borgerne. De typiske
udsagn er, at det gør forflytningerne mere skånsomme og betyder, at forflytningssituationerne er mere
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behagelige for borgerne. Medarbejderne fortæller, at nogle borgere har fået en bedre nattesøvn som
følge af, at Ekamove er kommet i brug. Tidligere skulle de vækkes manuelt i løbet af natten, hvilket gav
dem en afbrudt nattesøvn. Nu klarer Ekamove-sengen
Om vasketørre-toiletterne: ”Hos nogle
vendingen, og de pågældende borgere bliver ikke vækket.
Mht. vasketørre-toiletterne er der blandede erfaringer; hos
nogle borgere oplever medarbejderne, at vasketørretoiletterne gør en positiv forskel, mens de hos andre borgere
oplever det modsatte. Nogle af de udfordringer, som
interviewene viser, at vasketørre-toiletterne giver for
borgerne, er, at beboerne ikke bliver vasket og/eller tørret
tilstrækkeligt, at det tager for lang tid, og at nogle af borgerne
er utrygge ved vasketørre-toiletterne. Medarbejderne
beskriver, at særligt demente borgere kan være utrygge ved
vasketørre-toiletterne – de oplever imidlertid også positive
erfaringer hos nogle demente borgere. Vasketørre-toiletterne
har samlet set været implementeret i kortede tid end de
øvrige teknologier, og det kan muligvis have betydning for
svarfordelingen.

beboere bruger man lidt mindre tid,
fordi de klarer det selv, hos nogle
beboere bruger man den samme tid,
fordi man stadig skal være det. Der
handler det mere om det værdige i, at
de selv er i stand til at kunne udføre et
toiletbesøg, forstået på den måde, at vi
er der stadig, men vi behøver ikke at
skulle vaske og tørre dem, nu kan de
selv. Nu er trygheden i, at vi er der”
Medarbejder
Om vasketørre-toiletterne: ”Det har
krævet tilvænning for nogle af vores
beboere”
Medarbejder

Medicinvognene er ikke borgerrettede, og den positive forskel, de kan gøre for borgerne, er indirekte,
idet borgernes medicin holdes adskilt med medicinvognen.
Evalueringen peger endvidere på, at teknologiens betydning for kvaliteten for borgerne også afhænger
af, hvor godt teknologien er implementeret hos borgeren, og om borgerne ønsker teknologien.

5.2 Medarbejdernes arbejdsmiljø
Evalueringen viser, at den mest markante forskel
medarbejderne oplever, at implementeringen af
velfærdsteknologier har ført til, er et forbedret fysisk
arbejdsmiljø med mindre fysisk belastning og bedre
arbejdsstillinger.

”Jeg kan mærke, at jeg
ikke er så øm i kroppen”
Medarbejder
”Jeg er mere tryg, når jeg vender eller
skifter ble på borger i sengen, så har jeg
ikke sommerfugle i maven. Jeg føler mig
ikke træt, når jeg har fri fra arbejde”
Medarbejder

I det afsluttende spørgeskema spørges medarbejderne bl.a.
til, om de har oplevet mindre fysisk belastning i arbejdet,
bedre arbejdsstillinger eller færre smerter som følge af
”Det tunge arbejde er blevet lettere”
Medarbejder
indførelsen af nye teknologier. Blandt de 35 medarbejdere i
plejen, som har besvaret spørgsmålene, svarer alle, at de har
oplevet mindre fysisk belastning i arbejdet. 32 medarbejdere (91 %) svarer, at de har oplevet bedre
arbejdsstillinger, og 25 medarbejdere (71 %) svarer, at de har oplevet færre smerter i kroppen:
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Har du oplevet en eller flere af følgende forandringer som følge af, at I har
indført nye teknologier?
Svarfordelingen er vist for medarbejdere i plejen, som har besvaret spørgsmålene.
Ja

Nej

Ved ikke

Mindre fysisk belastning i
arbejdet (n =35)

100 %

0%

0%

Bedre arbejdsstillinger
(n = 35)

91 %

6%

3%

Færre smerter i kroppen
(n=35)

71 %

11 %

17 %

I spørgeskemaet angiver 97 % af medarbejderne i plejen, som har besvaret spørgeskemaet, desuden, at
de vurderer, at velfærdsteknologiske hjælpemidler i meget høj grad eller høj grad er en hjælp for dem i
det daglige arbejde. I interviewene og de kvalitative udsagn i spørgeskemaet henviser medarbejderne
især til vende/lejrings-teknologiernes positive påvirkning af deres arbejdsmiljø.
I forhold til medicinvognene beskriver flere af medarbejderne, at den har givet dem er bedre overblik
over medicinen. Det er vurderingen, at medicinvognen hverken har betydet en forbedring eller
forværring af det fysiske arbejdsmiljø.
For vasketørre-toiletteterne er det varieret, hvorvidt medarbejderne oplever en ændring i arbejdsmiljøet.
Nogle af medarbejderne beskriver, at det har mindsket de belastende arbejdsstillinger, men det
afhænger af, hvor godt vasketørre-toilettet fungerer hos borgeren – hos de borgere, hvor vasketørretoilettet ikke fungerer optimalt, skal medarbejderne fortsat udføre de samme funktioner.

5.3 Ændrede arbejdsgange hos nogle beboere, men ikke grundlag for at pege på
en generel tidsbesparelse
Det har ikke været et fokus i projektet at realisere en økonomisk besparelse. Evalueringen har derfor
ikke haft til formål at dokumentere evt. tidsmæssige gevinster ved implementeringen af
velfærdsteknologipakkerne. Det ville kræve andre metoder end anvendt i forbindelse med dette projekt.
Evalueringen har imidlertid berørt, hvorvidt medarbejderne oplever, at de som følge af
implementeringen af teknologipakkerne kan udføre deres arbejde på kortere tid eller med brug af færre
ressourcer.
I interviewene peges der på, at indførelsen af velfærdsteknologier har hos nogle borgere ført til en
lettere arbejdsgang, men der er ikke dokumenteret en generel tidsbesparelse. Den primære gevinst ligger
i, at medarbejderne får mindre belastning i arbejdet, så der primært tale om en besparelse i belastninger
og ikke en besparelse i ressourcer.
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Hos nogle af beboerne har indførelsen af velfærdsteknologierne, særligt vende/lejrings-teknologierne,
ført til en lettelse i arbejdsgangen. Det betyder, at medarbejderne hos nogle borgere kan være én
medarbejder i stedet for to til en del af forflytningsopgaven. En medarbejder beskriver eksempelvis, at
de hos nogle af de beboere, der har fået opsat en Vendlet, nu kan gå én medarbejder ind for at hjælpe
beboeren om i morgenen i stedet for som hidtil to. Morgenen er travl, idet der er mange borgere, som
skal have morgenpleje, og derfor er det et vigtigt tidspunkt på dagen at få frigivet tid på. Til gengæld er
der ekstra arbejde forbundet med vask og pårulning af lagenerne i Vendletten. Denne arbejdsopgave
kan imidlertid lægges i løbet af arbejdsdagen, hvor der er
”Vendletten har gjort, at meget af
mindre travlhed end om morgen. Selv om en teknologi ikke
arbejdet er lettet. Nu kan vi rent faktisk
samlet set sparer arbejdstid for medarbejderne, kan den
udføre morgenplejen hos tre beboere
således skubbe arbejdsopgaver til et mere hensigtsmæssigt
på én gang, hvor vi før måske kunne
tidspunkt og dermed lette spidsbelastningsperioder.
For vasketørre-toiletter er der blandede erfaringer. Hos
nogle borgere kan medarbejderne udføre andre opgaver,
imens borger sidder på toilettet, mens de hos andre borgere
bruger den samme eller mere tid.
Hos nogle borgere kan borgers fysiske eller psykiske tilstand
betyde, at der fortsat skal være to medarbejdere til stede i en
forflytningssituation, selv om selve forflytningen kun kræver
en persons arbejdsindsats. I de tilfælde kan de
velfærdsteknologiske forflytningsredskaber fortsat give en
mere behagelig forflytning for borgerne og en mindre
belastende arbejdsstilling for medarbejderne, men der hentes
så ikke en tidsmæssig besparelse.

gøre det på en eller to beboere, alt
efter hvor mange vi var på arbejde”
Medarbejder

En nattevagt fortæller, at de sparer tid
hos de borgere, som de tidligere skulle
ind og vende manuelt i løbet af natten,
men som ved brugen af Ekamove-senge
ikke skal vende manuelt. Da der kun er
to nattevagter på arbejde ad gangen, er
vagterne travle, så det er en fordel at
kunne mindske de manuelle
forflytninger. Samtidig har det i nogle
tilfælde betydet, at de har skullet ind
om natten og tjekke, om sengen var i
gang som den skulle.

Implementeringen af velfærdsteknologiske hjælpemidler har
”Selv om man egentlig kan stå én, bliver
således i nogle tilfælde medført, at der kan ske en ændring i
man hos nogle borgere nødt til at være
bemandingen af konkrete besøg, men projektet har ikke
to, fordi borgeren har det bedst med
givet anledning til at se på en ændret vagtplanlægning. Pr. 1.
det”
januar 2016 blev det indført, at der på Langgadehus var to i
Medarbejder
stedet for som hidtil tre nattevagter på arbejde ad gangen.
Således har der samtidig med, men uafhængigt af,
forberedelsen af dette projekt fundet en proces sted, hvor arbejdsgangene hos de enkelte beboere om
natten er blevet revurderet.
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6. Erfaringer med implementeringsmodellen anvendt i projektet
I projektet, er der blevet arbejdet med en række modeller og organiseringer med fokus på ”hjælp til
selvhjælp”, dvs. metoder til at styrke plejecentret, så det selv kan forestå størstedelen af
implementeringen på sigt. Nedenfor gennemgås de anvendte systematikker kort, og der redegøres for
erfaringerne med den organisering og implementering, der er anvendt på Langgadehus i forbindelse
med projektet. Formålet er at uddrage læring, som kan anvendes i forhold til planlægningen af fremtidig
implementering af velfærdsteknologier i stor skala.

6.1 Rollemodel
I Langgadehus-projektet er der arbejdet efter en rollemodel, der indebærer, at der udpeges en
forandringsejer, en forandringsleder og en igangsætter for implementeringsprocessen. Formålet med at
arbejde med tydeligt navngivne roller er at implementeringen bliver drevet systematisk, og ikke
afhænger af at enkelte personer af egen drift driver implementeringsprocessen igennem. Tanken er, at
disse tre roller altid skal være til stede, for at en implementering kan lykkedes. De 3 ”hovedroller”
besættes af lederne på plejecentret. Målgruppen for rollerne i rollemodellens arbejde er medarbejderne
på plejecentret.
Rollemodellen kan illustreres således:

Forandringsejer = Forstander
Forandringsleder =
Afdelingsleder/udviklingsygeplejerske
Igangsætter = Afdelingsleder
Målgruppen = Videnspersoner og den samlede
medarbejdergruppe

Den generelle tilbagemelding fra lederne er, at
rollemodellen har understøttet dem i implementeringen. I
projektperioden har kommunikationen om
implementeringen primært foregået mellem forandringsejer
og forandringsleder hhv. forandringsleder og igangsætter.

”Hvis der ikke er en tovholder, så
skrider det i det”
Leder
”Man skal være tro mod den
rollemodel. For hvis der ikke er
ledelseskraften bag, så tror jeg ikke på,
at man lykkes. Så skal du have rigtig
mange ildsjæls-medarbejdere. Og dem
ved vi jo, så forsvinder de. Og hvad så?
Så har man ikke forankret”
Leder

Forandringslederen har i projektet haft en koordinerende
funktion, opretholdt det samlede overblik over
implementeringen og været involveret i
udviklingsaktiviteterne i projektet. Det er
forandringslederen, der har stået for den samlede
opfølgning i forhold til videns- og ressourcepersonerne og
på udviklingen og planlægning af undervisning. Afdelingslederne beskrev ifm. implementeringen af
medicinvognen, som var den første teknologipakke til at blive implementeret i projektet, at det var
vigtigt for implementeringen, at der var en tovholder for implementeringen.
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Afdelingslederne pegede på, at de fagligt var i stand til at stå for implementeringen, men at det er
centralt, at der er en, der er dedikeret til implementeringsarbejdet, da afdelingslederne har mange andre
funktioner, som skal prioriteres, og dermed kan
”Tovholderen var meget god til lige at
implementeringen blive nedprioriteret. En af de positive
holde fast i, at nu har vi aftalt, at vi
ting, der fremhæves ved forandringslederens funktion, er, at
kører det sådan her, sådan så hun når
den medfører, at igangsætter ikke står alene med arbejdet
ud og får informeret på 11-møder, hun
med at planlægge og implementere.

når ud og får talt med nattevagter og
med aftenvagter, så der ikke kommer
nogen hovsa-løsninger. Det tror jeg er
godt, at have den ro til at sige, ”det
tager den her tid, det tager”
Leder

Forandringslederen får en særlig funktion i at videreføre
erfaringerne fra en afdeling til den næste. Det sikrer, at de
afdelinger, der efterfølgende skal implementere teknologipakken, kan trække på de gode og dårlige erfaringer fra
andre afdelinger og dermed bygge videre på den læring der
er fremkommet i implementeringen på de andre afdelinger frem for at starte fra bunden. Således
anvendes læringen fra implementeringsprocessen på én afdeling til at forbedre
implementeringsprocessen på den næste afdeling.

Forandringsejeren – forstanderen – har i projektet truffet ressourcemæssige beslutninger og afgjort nogle
organisatoriske og planlægningsmæssige spørgsmål, og forstanderen vurderer, at det er vigtigt, at der er
en leder, der har denne rolle. Det har betydet, at forandringslederen og igangsætterne ikke indbyrdes
har skullet ”forhandle” om eksempelvis ressourceforbruget, men har kunnet koncentrere sig om de
opgaver, som ligger inden for deres rolle. Evalueringen peger på, at det er vigtigt med en tydelig
forandringsejer, som kan sætte rammen for processen og sikre at hele organisationen sætter fokus på
det, der skal opnås i projektet. Flere af informanterne fortæller, at forstanderen har været tydelig om, at
det velfærdsteknologiske arbejde er en prioritet, og at forstanderen dermed har været med til at skabe
og fastholde fokus på arbejdet med velfærdsteknologi.
En opmærksomhed er, at det tager tid at varetage rollerne i rollemodellen. Flere af lederne beskriver, at
de har været overrasket over, hvor meget tid de har skullet bruge på at planlægge og koordinere.
Eksempelvis kræver det koordinering for igangsætterne at sikre, at alle medarbejdere modtager
undervisning, herunder at kalde aften- og nattevagter samt afløsere ind til undervisning.
Et af de læringspunkter, der er opnået i projektet er desuden, at det er vigtigt, at man fastholder, hvilke
opgaver og ansvar der ligger i de enkelte roller.
Evalueringen peger på, at rollemodellen ikke kan stå alene i forhold til at sikre ledelsesmæssig
opfølgning og koordinering. Rollemodellen har i Langgadehusprojektet primært været anvendt i
forbindelse med planlægning og implementering af teknologipakkerne, men været mindre tydelig i
forhold til at sikre opfølgning.

6.2 PDSA-cirkler
PDSA står for Plan Do Study Act og er de grundlæggende trin i kvalitetsudvikling. PDSA er en måde at
arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og implementering af nye tiltag.
PDSA’en hjælper aktørerne i rollemodellen med at opdele implementeringen i flere etaper. I
Langgadehus-projektet er hver teknologipakke først implementeret på én afdeling (1. PDSA), derefter
den næste (2. PDSA) og tredje afdeling (3. PDSA). Ideen bag at bruge PDSA-metoden i projektet er at
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man lærer fra den 1. PDSA og på baggrund heraf kan justere inden den næste PDSA igangsættes.
Tanken er, at implementeringen bliver lettere for hver PDSA modsat en model, hvor alle afdelinger
implementerer samtidig og dermed skal igennem nogle af de samme udfordringer.
Lederne og medarbejderne udtrykker generelt tilfredshed med, at implementeringen er foregået i
PDSA-rul. Det beskrives som positivt, at man med PDSA-metoden har mulighed for at justere mellem
de enkelte implementerings-rul, i modsætning til ved samtidig implementering på alle afdelinger.
Et opmærksomhedspunkt er at finde PDSA-rul af en passende længde og sikre, at der i afstanden
mellem PDSA-rullene er tid til at drage læring fra det første rul men samtidig ikke så lang tid, at
implementeringsprocessen bliver for langstrakt. Her skal der også tages hensyn til, at rollemodellen skal
være besat, dvs. at der både er en forandringsejer, forandringsleder og igangsætter til stede.

6.3 Charter
Inden implementeringen af hver teknologipakke på hver af afdelingerne er der udformet et charter,
som er en overordnet plan for, hvad der skal foregå på den pågældende afdeling i implementeringen af
den pågældende teknologipakke. Der blev ligeledes udformet et charter ifm. wow-processen. Der er tale
om et fysisk stykke A3 papir, hvor aktørerne i rollemodellen sammen skriver udfordringer, målsætning,
opfølgning, målgruppe samt hvem der gør hvad hvornår. Hensigten med charteret er at sikre, at
aktørerne i rollemodellen arbejder i samme retning. I den første del af projektet blev dokument kaldt en
A3. I løbet af projektet er dokumentet blevet justeret og omdøbt til et charter, således at der er en rød
tråd ift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forbedringsindsats, hvor betegnelsen charter anvendes.
Ved udfyldelsen af charteret ved planlægningen af 2., 3. osv. PDSA, bygges videre på den læring, der
opnået ved 1. PDSA. Dermed bruges der mest tid på at udfylde charteret første gang.
Evalueringen viser, at lederne generelt har positive erfaringer med at udforme et charter inden
implementeringen af teknologipakkerne på den enkelte afdeling. Det er forskelligt, hvor meget og
hvordan lederne har anvendt charteret.
”Det giver jo et overblik. Man har en
I forbindelse med implementeringen af medicinvognene havde
ingen af afdelingslederne arbejdet med et charter før, men de
var positive over at arbejde med et charter som redskab, og
oplevede, at den måde at arbejde på ligger tæt op af den
sygeplejefaglige metode, som de arbejdede efter. De første
gange udfyldte lederne charteret sammen med projektlederen,
og erfaringen fra Langgadehus er, at man efter at have udfyldt
et charter enkelte gange er tryg i metoden.
Nogle af afdelingslederne beskriver, at det har betydning for
deres arbejde med implementeringen, at de har valgt at have
charteret hængende synligt fremme. De beskriver, at det har
den funktion, at de hurtigt kan gå over og kigge charteret, hvis
de bliver i tvivl om noget. Samtidig bliver implementeringen af
teknologien nærværende i hverdagen, fordi de via det synlige
charter bliver mindet om arbejdet med teknologien. Ikke alle
har brugt charteret så aktivt. En af afdelingslederne oplever

fælles plan, man har drøftet, hvad er
formål og problemstilling. Der er ikke
noget, der flyder, der er ikke noget,
man skal være i tvivl om. Det er en
køreplan”
Leder
”Jeg kan godt lide, at man visuelt kan se
tingene. Det vedligeholder processen i
ens tankegang, at man ser den”
Leder
”Man bliver lidt ansporet på, hvad er
det også jeg som leder skal ud og i gang
med, hvad det er det jeg skal anspore
mit personale til”
Leder
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charteret som et godt arbejdsredskab til at sætte sig ned og formulere, hvad det er man vil med
indførelsen af teknologierne, før man påbegynder implementeringen. For denne afdelingsleder er det
spørgsmålene og de tanker, det giver anledning til ved opstarten, som er centrale ved charteret – derfor
kunne charteret for sin vis også have en anden form. Afdelingslederen har kun brugt charteret meget
lidt undervejs i processen, og har primært haft gavn af charteret i planlægnings- og opstartsfasen.
En pointe, som en af lederne nævner, er at charteret ikke har så meget fokus på, hvordan, de enkelte
aktiviteter skal udføres, eksempelvis hvordan undervisningen skal foregå og hvordan man som leder
skal vejlede. Herunder at der ved teknologier med borgerinddragelse kan mangle en beskrivelse af,
hvordan man pædagogisk vil gribe opgaven an.

6.4 Videns- og ressourcepersoner
Medarbejderne er organiseret med videns- og ressourcepersoner og den brede medarbejdergruppe.
Videns- og ressourcepersonerne oplæres i at bruge teknologierne, så de efterfølgende kan undervise den
brede medarbejdergruppe i, hvordan teknologierne virker. Videns- og ressourcepersonerne går på tværs
af relevante vagtlag, og de dækker over flere fagligheder - der er både social- og sundhedsmedhjælpere,
social- og sundhedsassistenter og en terapeut blandt videns- og ressourcepersonerne. Den brede
medarbejdergruppe består både af eksisterende og nye kollegaer samt afløsere.
En af de ting, som fremhæves positivt ved at have en organisering med ressourcepersoner, er at det
giver en bredere forankring af arbejdet med velfærdsteknologi. På Langgadehus har der været gode
erfaringer med også at vælge sosu-medarbejdere som videns- og ressourcepersoner, således at
medarbejderne kan få hjælp til hjælpemidler, selv om
terapeuterne ikke er på arbejde. Den terapeut, der har
”Hvis man vælger en der lægger i vagt,
fungeret som vidensperson i projektet, har dog stadig en
så stiller det både nogle krav til
samarbejdspartnerne og
særlig funktion, idet det kun er terapeuterne, der bestiller
forvaltningerne. Og så giver det en
hjælpemidler fra HMC, og idet flere af de andre
masse positive ting. Fordi de
videnspersoner går til terapeuten, hvis de er i tvivl om
mennesker
der er i vagt med
noget.
De fleste af de interviewede medarbejdere ved, hvem i
deres afdeling der er videns/ressourceperson, men bruger
dem ikke nødvendigvis i dagligdagen. Flere beskriver, at de
henvender sig til den terapeut, der også er vidensperson i
projektet, hvis de har spørgsmål omkring
velfærdsteknologier. Andre henvender sig til videns- eller
ressourcepersonen i egen afdeling. Det tyder på, at det er
forskelligt, hvor tydelige videns- og ressourcepersonernes
er i organisationen.

aftenvagten har hende at sparre med og
spørge. Vi implementerer hele døgnet,
vi slutter ikke kl. 15. Vi arbejder videre
med teknologierne, selv om det er
blevet aften”.
Leder
”Reelt set, på måske et stort
plejecenter eller et mellemstort, kunne
man godt udpege en nattevagt også,
men det giver et endnu større
koordinationsarbejde. For så er vi altså
inde også og rode i folks sovetid”.

Det er ledelsen, der har udpeget videnspersonerne og
besluttet, at forflytningsvejlederne skulle fungere som
Leder
ressourcepersoner. I valget lagde ledelsen blandt andet
vægt på, at der var en aftenvagt og en terapeut
repræsenteret i gruppen. Ledelsen vurderer det positivt, at der har været udpeget en aftenvagt som
vidensperson. Det understøtter, at der implementeres over hele døgnet, at der er en aftenvagt blandt
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videnspersonerne. Det giver dog samtidig et ekstra koordinerings- og planlægningsarbejde, fordi
aftenvagten vil skulle møde på arbejde om dagen, når der skal være fælles undervisning af og møder
blandt videns- og ressourcepersonerne. Det kræver ligeledes fleksibilitet af aftenvagten.
I udviklingen af projektet har der været skelnet mellem videns- og ressourcepersoner, idet
videnspersonerne har haft en rolle i udviklingsdelen af projektet, eksempelvis ift. at udvikle
screeningsværktøjer. Fremadrettet er denne skelnen ikke væsentlig; der er det centrale, at der en gruppe
medarbejdere, som har en merviden, og som har en rolle i at undervise deres kolleger. Medarbejderne
skelner da heller ikke skarpt mellem begreberne vidensperson og ressourceperson.
Evalueringen peger på, at en velfungerende videns-/ressourceperson-organisering kræver løbende
opfølgning – ligesom de øvrige tiltag i projektet.
Ved målingen i foråret 2017 kan der med fordel ses på, hvilken rolle videns- og ressourcepersonerne
har i et fastholdelses-perspektiv.

6.5 Systematisk screening af borgere
For vende/lejrings-pakken og vasketørre-toiletterne er alle borgere på plejecentret systematisk blevet
screenet. Ud fra screeningen ifm. vende/lejrings-pakken er det blevet udvalgt, hvilke beboere AMKs
skal foretage vurderinger hos. Screeningen ifm. vasketørre-toiletterne har medarbejderne anvendt til at
vurdere, hvilke beboere medarbejderne de mener det kunne være relevant at få opsat vasketørretoiletter hos. Den endelige beslutning om opsætning af vasketørre-toiletter hos konkrete beboere
foregår i en dialog med den enkelte beboer.
Informanterne beskriver det generelt som positivt, at screeningen af borgerne er foretaget på tværs af
vagtlag. Det betyder, at der tages hensyn til, at beboernes funktionsniveau og behov kan variere over
døgnet. I de tilfælde, hvor dag- og aftenvagt ikke har samme vurdering af borgers behov, har det givet
en anledning til en drøftelse af, hvad borgers behov er på forskellige tider af døgnet. En af
medarbejderne beskriver, at det er vigtigt, at man ikke afskriver nogle beboere på forhånd; nogle af de
beboere, som man kan tro ikke vil være interesseret i at få
eksempelvis et vasketørre-toilet kan vise sig at være positive over
”Det at gå i kælderen og øve sig og lege
for at prøve det af.
med det og blive undervist, der har

6.6 Kørekort-tankegang
Den undervisning, medarbejderne modtager i forbindelse med
projektet, tager afsæt i kørekort- tankegangen. Kørekorttankegangen indebærer blandt andet, at medarbejderne selv
prøver teknologien og øver sig i at bruge den (”kørebane”), før
de tager den i anvendelse hos borgerne (”vejbane”). Desuden
indebærer kørekort-tankegange, at alle medarbejdere ikke skal
have samme vidensniveau – eksempelvis skal videnspersonerne
undervise kolleger i teknologierne (glatbane), og de har derfor
modtaget mere undervisning.

medarbejderne været rigtig meget på,
og de har godt villet det og prøve at
trykke og ligge i det selv og alt det der.
Det giver så god mening at tage dem ud
af praksis og tage dem ned i vores
kælder og lege med det i et rum, der
ikke er farligt. Det har givet mening så
bagefter. At så har de bedre turdet
gøre tingene. Efter de er blevet
undervist, har jeg faktisk ikke hørt: ”Ej,
det der virker ikke ind hos ham”. Det
hørte jeg før”.
Leder
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For at sikre størst mulig overførbarhed mellem undervisning og praksis, er undervisningen af
medarbejderne praksisnær og foregået på plejecenteret.
Der er generelt gode erfaringer med, at medarbejderne prøver at bruge teknologierne selv inden
teknologien kommer op hos borgeren. Medarbejderne er generelt positive overfor, at de som led i
arbejdet med vende/lejringspakken selv har afprøvet teknologierne i forbindelse med undervisningen.
De fortæller, at det har gjort dem mere trygge, at de selv har prøvet eksempelvis at blive vendt med en
Vendlet. Det giver en større forståelse for, hvordan det føles for beboerne at blive vendt. Ved
implementeringen af vasketørre-toiletterne har medarbejderne ligeledes haft mulighed for at afprøve
teknologien inden den blev opsat hos borgerne.

6.7 Observation og vurdering ved Arbejdsmiljø
København
Som led i implementeringen af vende/lejrings-teknologierne har
konsulenter fra Arbejdsmiljø Købenahvn (i det følgende kaldet
AMK) foretaget vurderinger af udvalgte borgere på
Langgadehus. Afdelingslederne har i samarbejde med
medarbejderne på Langgadehus udfyldt et screeningsskema for
hver afdeling, hvor hver borgers funktionsniveau ift. forflytning
er vurderet, illustreret nedenfor. På baggrund af disse
vurderinger har AMKs konsulenter foretaget vurderinger hos de
borgere, der i screeningsskemaet er vurderet til at skulle have
hjælp til forflytning.
AMKs vurderinger er blevet foretaget ved, at konsulenterne har
fulgt medarbejdere på deres almindelige vagter for at observere
vende/lejrings-situationerne hos de borgere, der skulle foretages
vurderinger hos. Konsulenterne fra AMK har fulgt
forflytningssituationer dag, aften og nat, alt efter hvad der har
været relevant ift. forflytningerne af borgerne. I alt har AMK
observeret forflytninger hos 25 borgere. I nogle tilfælde har
AMK givet feed back på observationerne og gode råd til
medarbejderne i forbindelse med besøgene. Udover det har
AMK givet en mundtlig tilbagemelding til hver af
afdelingslederne, nogle steder også til en eller flere videns- og

”At der kommer nogle øjne udefra, som
har forstand på det og kan se alle de der
måske dumme ting, du gør, som er til
skade for dig, det er egentlig meget rart.
Det burde der faktisk være med jævne
mellemrum, at der kom nogen
fysioterapeuter og kiggede. Se en hel
almindelig aftenvagt, dagvagt, nattevagt,
hvordan er det lige, det foregår her. Fordi
når du først har fået en dårlig vane, hvis
der så ikke er nogen, der gør dig
opmærksom på det og siger det til dig, så
fortsætter du jo bare. Man tænker ikke
over det, vel. Og hvor mange gange har
man så gjort det, ikke”.
Medarbejder
”Medarbejderne har følt det som en gave,
de har følt det som en kæmpe ressource
at få et lille servicetjek på deres egen
måde at arbejde på, deres måde at bruge
deres krop på, deres forflytningsteknikker,
hvilke hjælpemidler vi har til rådighed,
hvilke man kunne foreslå. De har fået
nogle små fif og trick her og der”.
Leder
30

ressourcepersoner på afdelingen, på AMKs observationer og de anbefalinger, observationsbesøgene har
givet anledning til. AMKs besøg har været tilrettelagt efter de borgere, der er udvalgt på baggrund af
screeningerne, og AMK har således ikke fulgt alle medarbejdere. Men nogle af informanter beskriver, at
de medarbejdere, der er blevet fulgt, har kunnet videregive gode råd til deres kolleger, således at andre
medarbejdere end de fulgte har fået gavn af AMKs vejledning. Desuden har AMKs besøg indebåret, at
lederne har fået en tilbagemelding, hvilket har givet den en øget opmærksomhed på, hvilke
forflytningsproblematikker der er særligt relevante i den pågældende afdeling. AMKs har ved deres
observationer primært haft fokus på vende/lejringssituationer. Da AMK har fulgt medarbejderne hos
en hel seance med forflytning og pleje af borgerne, har AMK også observeret uhensigtsmæssige
arbejdstillinger eller belastninger, hvor medarbejderne lavede unødigt slid på sig selv, ved relaterede
arbejdsopgaver, som der med fordel kan justeres på. Betydningen af AMKs observationer og
vurderinger er således ikke alene, at de sætter øget fokus på vende/lejring. AMK observerer og vurderer
også, hvilke problematikker der i øvrigt er på spil ift. forflytningssituationer.
Flere af medarbejderne beskriver, at AMK gjorde dem opmærksomme på små justeringer, der kunne
mindske de daglige belastninger. Både i forhold til brug af vende/lejringsteknologier og andre
forflytningsredskaber.
Forstanderen anbefaler, AMK foretager vurderinger, som det er blevet gjort i Langgadehus-projektet,
hvis man vil implementere forflytningsredskaber i stor skala. Det er forstanderens opfattelse, at noget af
det, der har været allermest meningsfuldt i projektet for medarbejderne, har været AMKs vurderinger
og tilbagemeldinger.

6.8 Central understøttelse
I projektperioden har en projektleder fra Centralforvaltningen understøttet implementeringsprocessen
og stået for den overordnede styring af projektet. Projektlederen har fysisk været placeret på
Langgadehus to dage om ugen for at sikre tæt opfølgning og
mulighed for sparring. Den centrale tovholder/projektlederen
”Jeg synes også, at efterhånden som vi
lærte charter og rollemodel og
har ikke været en del af rollemodellen, men ydet support til
PDSA´en at kende, så kunne hun
aktørerne i rollemodellen. Forstanderen beskriver, at
[projektlederen]
trække sig mere ud af
projektlederen for Langgadehus-projektet har haft en vigtig
det. Nu er vi sådan set selvkørende.
rolle i at skabe rammerne for projektet, fastsætte
Derfor tænker jeg heller ikke, at andre
teknologipakkerne og afgrænse projektet, således at der ikke
plejecentre skal have en projektleder
blev påbegyndt implementering af flere teknologipakker end
for at lykkes med Langgadehusdet var muligt at nå at implementere. Fordi der har været tale
implementeringsmodellen”.
om et projekt, hvor implementeringsmodellen og Leder
redskaberne skulle udvikles i løbet af projektperioden, har det
været vigtigt med en projektleder, som har kunnet understøtte
implementeringen. Det er forstanderens oplevelse, at Langgadehus i løbet af projektperioden,
efterhånden som de indarbejdede rutine med implementeringsredskaberne, havde gradvist mindre brug
for understøttelse fra projektleder.
Erfaringerne fra Langgadehus peger på, at der er behov for central understøttelse til at få indarbejdet
metodikkerne for systematisk implementering. Når metodikkerne er indarbejdet, kan plejecentret
31

gradvist blive mere selvkørende i forhold til at planlægge og forestå implementering. Desuden er der
behov for central understøttelse ift. de enkelte teknologipakker, blandt andet skal det være klart, hvem
der kan kontaktes hvis der er spørgsmål til eller problemer med en teknologi. I projektperioden er der
blevet ansat en implementeringskonsulent fra centralt hold, som understøtter plejecentre i at
implementere vasketørre-toiletter. For at kvalificere det videre arbejde med implementering af
velfærdsteknologi kan det være relevant at følge op på erfaringerne herfra.

7. Erfaringer og læring fra Langgadehus-projektet
Projektet har givet et øget fokus på velfærdsteknologi
Flere af informanterne beskriver, at der er kommet langt større fokus på velfærdsteknologier på
plejecentret som følge af projektet. Flere fortæller, at det at tænke i og arbejde med velfærdsteknologier
er blevet en integreret del af arbejdsdagen. De beskriver, at de løbende er opmærksomme på, hvis der
er borgere, som de mener, det kunne være relevant at introducere nye velfærdsteknologier hos. Nogle
af informanterne fortæller, at de nu er mere tilbøjelige til at tage en drøftelse med deres kolleger, hvis de
overvejer at nye hjælpemidler kunne være relevant hos en beboer – hvor de tidligere ville have ventet i
længere tid.
Informanterne beskriver også, at der er kommet et øget fokus på at med det samme overveje, hvilke
velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kunne være relevante, når nye beboere flytter ind på
plejecentret. En af lederne beskriver, at medarbejderne også er blevet mere proaktive, og i højere grad
tænker på, om borger er på vej til at kunne få brug for et velfærdsteknologisk hjælpemiddel.
Styrket dialog og sparring på tværs af vagtlag og afdelinger
Flere af informanterne fortæller, at de i forbindelse med projektet er blevet bedre til at drøfte på tværs
af vagtlag, hvilke teknologier der kunne være relevante for borgerne. Flere giver udtryk for, at det er
vigtigt at høre de andre vagtlags input, da både borger og
”Her om dagen snakker vi mere om det,
medarbejdere kan have forskellige behov på forskellige
og vi har mere fokus på, hvilket
tider af døgnet.
Inden projektets start var der eksempler på, at en teknologi
var blevet opsat hos en borger, fordi et af vagtlagene
ønskede teknologien opsat. Det medførte ikke
nødvendigvis, at medarbejderne i de andre vagtlag og
afløsere og vikarer systematisk blev introduceret til
teknologien. Informanterne beskriver, at dette er blevet
forbedret. Dog kan der stadig være situationer, hvor der er
brug for en styrket kommunikation på tværs.
I projektet har der været fokus på at implementere på
tværs af vagtlag. Derfor er screeningen af borgerne
foretaget på tværs af vagtlag og alle har skullet modtage
undervisning. Evalueringen peger på, at projektet langt hen

hjælpemiddel, der kunne være godt hos
de beboere, vi har”
Leder
”Vi er blevet meget bedre
til alle sammen at lære fra os og spørge
hinanden”
Medarbejder

”Jeg synes der er kommet mere og mere
fokus på hjælpemidler, og også en dialog
om, hvad der er det rigtige hjælpemiddel.
Hvor vi er blevet rigtig gode til at sparre
med hinanden”
Medarbejder
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af vejen er lykkedes med at implementere på tværs af vagtlag. Men at det fortsat kan være en udfordring
at nå ud i alle led med undervisning.
Styrket fokus på implementering

”Det er bare som om, at hele det her
projekt har ikke føltes som et projekt fra
forvaltningen. Fordi det har været så
meningsskabende for medarbejderne. De
har kunnet se i hverdagen, hvad de her
teknologier kunne give dem, og hvad de
her specialistøjne kunne gøre for dem”
Leder

Under interviewene er der fremkommet den pointe, at dette
projekt har adskilt sig fra andre projekter, som er sat i gang fra
Centralforvaltningens eller lokalområdets side, hvor der ikke i
alle tilfælde er sat tid af til en fyldestgørende implementering.
Det vurderes positivt, at plejecentret i dette projekt er blevet
understøttet i at implementere.

En af lederne beskriver, at de også har kunnet anvende implementerings-systematikkerne på andre
områder, og at den viden de har opnået om systematisk implementering således også er en fordel ved
implementering af andre tiltag end velfærdsteknologi.
WOW-processen har givet et godt afsæt for arbejdet med velfærdsteknologi
På Langgadehus har der været gode erfaringer med at foretage en wow-proces på hjælpemiddeldepotet
inden den systematiske implementering af nye velfærdsteknologier. WOW står for Well Organised
Ward og går ud på at systematisere og analysere arbejdsgange med henblik på arbejdsoptimering, både
hvad angår arbejdsgange, indretning og systematik. Wow”Antallet af hjælpemidler er blevet
processen blev foretaget tidligt i processen ud fra en
minimeret kraftigt. Det er mere
antagelse om, at det vil være lettere for plejecentret at tage
overskueligt,
og det er også de relevante
nye teknologier til sig, hvis man rydder op i eksisterende
hjælpemidler, vi har dernede nu. Jeg har
hjælpemidlerne, da man dermed får et overblik over,
ikke manglet noget siden. Det fungerer,
hvilke hjælpemidler der allerede er til rådighed, og hvilke
synes
jeg. Det er nemmere. Det er også
man kan bestille hjem via hjælpemiddelcentrets
hurtigere at komme til…de er
genbrugsordning.

gennemtestede, og det er de
relevante[hjælpemidler], der er dernede”
Medarbejder

Wow-processen medførte, at antallet af hjælpemidler på
Langgadehus’ hjælpemiddeldepot blev kraftigt reduceret.
Informanterne beskriver, at wow-processen har skabt et
bedre overblik over, hvilke hjælpemidler der er tilgængelige i depotet.

Oprydningen frigjorde desuden så meget plads i hjælpemiddeldepotet, at der blev skabt plads til et rum,
hvor undervisningen i vende/lejringsteknologier kunne foregå. Det muliggjorde, at medarbejderne fik
et rum at modtage undervisning og øve brugen af vende/lejringsteknologier i.
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Forudsætningerne skal være på plads før implementering påbegyndes
I projektperioden er det blevet tydeligt, at der skal være de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer til
stede, og at medarbejderne skal have modtaget kompetenceudvikling ift. at anvende teknologierne, for
at sikre en vellykket systematisk implementering. Eksempelvis blev der indført nye vende/lejringsteknologier hos enkelte beboere på en afdeling, som
”Der var nogle afdelinger, der i iver
endnu ikke formelt var gået i gang med at implementere
hørte om andres teknologier, og så ville
vende/lejrings-pakken. Således var der ikke tilstrækkelige
de også gerne have også. Så sagde vi:
ledelsesmæssige ressourcer til stede og medarbejderne
”Okay, så lad os da prøve at se, om det
havde ikke modtaget systematisk introduktion og
går”. Og det viste sig faktisk, at det gik
kompetenceudvikling i teknologierne. Dette medførte, at
ikke. Fordi de havde ikke fået tænkt
en af teknologierne, en Ekamove, blev anvendt forkert
implementering over hele døgnet”.
hos enkelte beboere9. Da alle medarbejdere ikke havde
Leder
fået tilstrækkelig undervisning i brugen af sengen, blev
”Før i tiden har det været sådan, at der
sengen i enkelte tilfælde anvendt forkert, bl.a. var der
kunne dagvagterne eksempelvis blive
problemer med at den gik i stå om natten og dermed ikke
enige om, at en beboer havde brug for
vendte beboeren. Den ufuldstændige anvendelse af sengen
et eller andet, som de måske havde set
førte til, at en af beboerne fik tegn på begyndende tryksår.
eller hørt om. Og så lige pludselig er
Dermed kom sengen til at virke mod hensigten. Flere af
det der. Men der er ikke nogen, der på
informanterne nævner dette som et eksempel på, at det er
det tidspunkt har uddannet videre og
centralt, at forudsætningerne for implementeringen er til
fortalt, hvordan det skal bruges. Det
stede. Det er således ikke tilstrækkeligt, at enkelte
har jo vist sig efterfølgende [i
medarbejdere er blevet introduceret til teknologien, hvis
forbindelse med projektet], at mange af
teknologien også vil skulle anvendes af andre
de ting vi havde fået… der var bare
medarbejdere, som ikke er blevet introduceret
ikke nogen, der brugte dem. Fordi man
tilstrækkeligt til teknologien til at kunne anvende den
vidste ikke, hvordan de skulle bruges.”
korrekt. Det kan eksempelvis være medarbejdere i andre
Medarbejder
vagtlag eller afløsere. Ekamove er særlig på den vis, at den
kan arbejde mod hensigten, hvis den ikke anvendes korrekt. Ved andre teknologier vil konsekvenserne
ved at teknologien ikke anvendes systematisk være mindre. Der vil således snarere være tale om at
medarbejderne eller borgerne ikke får den fulde gavn af teknologien. Men på denne måde er der opnået
den læring i projektet, at det er vigtigt, at rollemodellen er på plads, og at der er en plan for
kompetenceudvikling i teknologien, inden teknologien implementeres.
Indførelsen af teknologier er en hjælp, men gør os også sårbare hvis de ikke virker
I forlængelse heraf, fremkom der under interview med en af
afdelingslederne den pointe, at teknologierne udover at være
en hjælp, også introducerer en sårbarhed. Med indførelsen af
teknologierne ændrer medarbejderne arbejdsgange, men hvis
teknologien ikke er tilgængelig – eksempelvis hvis
teknologien er gået i stykker – skal medarbejderne gå tilbage
til ”gamle” arbejdsgange. Indførelsen af teknologierne kan

”Lige så snart teknologien indfinder sig,
og man lærer at arbejde med den, så
bliver man også lidt afhængig af den.
Sådan er det”.
Medarbejder

9

Ekamove kan vende de beboere, som har behov for at blive vendt om natten, således at medarbejderne ikke manuelt skal
vende beboerne. Ekamove kan virke tryksår-forbyggende.
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gøre medarbejderne afhængige af teknologierne i deres arbejde, men samtidig skal de omstille sig i de
tilfælde, hvor teknologien ikke er tilgængelig. Det peger på et behov for, at alle medarbejdere er
uddannet i at håndtere teknologierne korrekt, således at eksempelvis en vikar ikke bruger en teknologi
forkert. Ligeledes peger det på behovet for, at man har en kultur, hvor alle er trygge ved at sige, hvis der
er teknologier, de har brug for kompetenceudvikling i.
Alle vagtlag skal involveres i beslutninger om teknologier, når det har betydning for deres
arbejde
Flere af medarbejderne beskriver, at det er positivt, at medarbejdere på tværs af vagtlag er blvet
involveret i beslutninger om teknologier til borgerne. Eksempelvis er screeningen af borgerne i
forbindelse med vende/lejrings-pakken og vasketørre-toiletter foretaget af medarbejdere fra flere
vagtlag. Medarbejdere i en afdeling fortæller om et eksempel fra før projektet startede, hvor en beboer
havde fået en Vendlet. Medarbejderne i dette vagtlag var ikke blevet informeret, så de tænkte, at
teknologien blot var der for et af de andre vagtlags skyld. De anvendte derfor ikke Vendlet-lagenet,
men foretog vende/lejringen som hidtil og tænkte ”vi gør bare, som vi plejer”. I forbindelse med
projektet fik de undervisning i Vendlet, de blev trygge ved at bruge den, og har derefter anvendt den
hos beboeren efterfølgende. Eksemplet illustrerer vigtigheden af, at alle vagtlag involveres i
beslutninger om teknologier, som har betydning for deres arbejde. Nogle teknologier kan være
meningsfulde at indføre af hensyn til borgers eller medarbejderes behov på én tid af døgnet, men
behovene i et andet vagtlag kan tale imod at indføre teknologien.
Vellykket implementering kræver tid og ressourcer
Både medarbejdere og ledere beskriver, at de har brugt meget tid på implementeringen. Blandt andet
bruger lederne tid på koordinering og planlægning for bl.a. at sikre, at alle medarbejdere kommer på
undervisning samtidig med at den daglige driftsopgave løses. Det kræver nogle gange ekstra ressourcer,
fordi man eksempelvis for at sikre en vellykket implementering
”Der har været et kæmpe arbejde i
over hele døgnet skal sørge for undervisning af dag-, aften- og
at implementere det. Man er stadig
nattevagter samt afløsere, og det kræver planlægning og
i plejen og har sine almindelige
økonomiske ressourcer at kalde medarbejdere på arbejde uden
opgaver, det kræver både tid og
for deres almindelige arbejdstider. I aften- og nattevagterne er
energi”
bemandingen begrænset, hvorfor det ikke er muligt at
Medarbejder
gennemføre længerevarende undervisningsforløb i løbet af
aften- og nattevagten. I projektet er der arbejdet med, at i
”Det koster også økonomisk, fordi
videst muligt omfang have aften- og nattevagternes behov for
du nogle gange skal have folk ind til
øje når eksempelvis tidspunkter for undervisning i
undervisning, hvor de normalt har
fri”
vende/lejring har skullet planlægges. Der har derfor været flere
Leder
undervisningsdage- og tidspunkter at vælge imellem, således at
medarbejderne havde fleksibilitet i forhold til at vælge, om de
eksempelvis ville møde tidligt og få undervisning på en dag hvor de havde vagt eller komme til
undervisning i deres fri-uge.
Medarbejderne beskriver også, at det tager tid at indarbejde nye vaner ved indførelsen af nye
velfærdsteknologier, fordi der skal ændres på arbejdsgange, som medarbejderne i nogle tilfælde har fulgt
længe.
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Vellykket implementering kræver ledelsesmæssigt fokus og opfølgning
Evalueringen peger på, at lederne har en vigtig rolle i at sikre opfølgning og fastholdelse. I
Langgadehus-projektet kom der opmærksomhed på, at
”Det er afdelingslederne, der skal have det til
aktørerne i rollemodellen sjældent er til stede aften og
at leve og blive forankret nu”
nat, og det giver en svaghed i forhold til
Leder
implementeringsstyrken over døgnet. Derfor så ledelsen i
løbet af projektet et behov for, at der var en stærkere
”Det er meget os som ledere, der skal blive
ved med at sikre, at den nye måde at gøre det
ledelsesmæssig opfølgning og tilstedeværelse på tværs af
på her, så også fortsætter. Man oplever, at de
døgnet. Derfor er det i efteråret 2016 blevet besluttet, at
sådan hurtigt kan falde tilbage i den gamle, at
de tre afdelingsledere hver især skal have minimum tre
det
er nemmere, at det lige er assistenten der
aftenvagter og én nattevagt i hvert kvartal. Tiltaget er
tjekker al medicinen – så er det gjort, og så
endnu for nyt til, at det er muligt at vurdere erfaringerne
kan bare tage det og give medicinen til
med det, men det er et eksempel på, at der i løbet af
beboeren”
projektet er opstået ny læring, som har ført til konkrete
Leder
forandringer.
Behov for løbende information om nye hjælpemidler
En af mellemlederne peger på, at plejecentrene har behov for støtte til at holde sig opdateret omkring,
hvilke nye relevante velfærdsteknologiske
”Vi ved jo ikke hvad der ligger, og hvad der
hjælpemidler, der er på markedet. Som driftsenhed
kommer af nye hjælpemidler, uden at vi får
kan de have svært kontinuerligt at holde sig
nogen, der kommer og fortæller os det[….]Det
opdateret på, hvilke nye teknologier der kommer.
at komme ud og blive inspireret, og at der
Derfor kræver det information og opfølgning at
kommer nogen og fortæller ´vi kan også det, og
sikre, at plejecentret er informeret om relevante
der er den der slags bækkenstol´ – fint, lad os
teknologier og bliver introduceret til dem.
prøve den af. For vi ved det ikke”
Leder

Hjælpemiddelcentrets genbrugsordning har
bidraget til en øget brug af velfærdsteknologi
Evalueringen viser, at det letter anskaffelsen og udbredelsen af velfærdsteknologiske hjælpemidler, at
plejecentrene kan få hjælpemidler fra Hjælpemiddelcentret uden beregning. Det betyder, at de ikke i
samme omfang skal overveje økonomien i at anskaffe et hjælpemiddel til en borger. Flere af
informanterne beskriver også, at det har betydning, at de får hjælpemidlerne hurtigt, når de efterspørger
dem. Det er den generelle opfattelse, at hjælpemidlerne kommer kort tid efter, at de er bestilt. Det
handler både om, at terapeuterne på Langgadehus er hurtige til
”Det går ret hurtigt med at få det
at bestille hjælpemidlerne fra Hjælpemiddelcentret, og om at det
sat i gang, når vi udtrykker ønske
opleves, at Hjælpemiddelcentret er hurtige til at levere de
om at gøre brug af teknologierne.
hjælpemidler, der bliver bestilt. Medarbejderne beskriver, at det
Det tror jeg betyder meget, for så
betyder meget, at det går hurtigt og effektivt at få
ved vi at vi bliver hørt og at vi ikke
hjælpemidlerne sat op, så de hurtigt kan få afhjulpet den
skal gå og vente. Det er der noget
problematik, der er årsagen til, at de har søgt om et
tryghed i”
hjælpemiddel. Det medfører også, at de som medarbejder
Medarbejder
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oplever, at deres ønsker bliver taget seriøst. Der er dog også blevet rejst det opmærksomhedspunkt i
forbindelse med interviewene, at der kan være akutte tilfælde, hvor forflytningssituationen hos
eksempelvis en nyindflyttet borger er så fysisk belastende, at der skal kunne handles inden hjælpemidlet
fra Hjælpemiddelcentret er leveret.
Uafklaret, om den afprøvede implementering og organisering sikrer forankring
Der er iværksat en række tiltag, som kan understøtte Langgadehus i at fastholde forandringerne. Det er
aftalt, at videns- ressourcepersonerne mødes fremadrettet en gang i kvartalet for at sikre opfølgning og
fokus på arbejdet med hjælpemidler og teknologier. I forbindelse med projektet er der arbejdet med
elæring og QR-koder til vasketørre-toiletterne og nogle af vende/lejrings-teknologier. Der er oprettet
en såkaldt QR-zone på hver afdeling på Langgadehus, som skal give en nem indgang til elæringsvideoer
med vejledninger og screeningsværktøjer til medarbejdere. Formålet med QR-zonen er at medarbejdere
kan opsøge den relevante information i hverdagen, når behovet opstår. Således skal QR-zonen
understøtte fastholdelse og korrekt brug. QR-koderne er endnu anvendt i for begrænset omfang til at
vurdere, hvilken rolle de kan spille i forhold til at sikre, at medarbejderne ved behov kan holde sig
opdateret på den korrekte anvendelse af teknlogierne. I den opfølgende måling i foråret/sommeren
2017 vil det være relevant at belyse anvendelsen af QR-koder og elæring for at blive klogere på, hvilken
rolle det kan spille i et fastholdelsesperspektiv. Ligeledes vil det være relevant at se på, hvordan
organiseringen med videns- og ressourcepersoner fungerer i et fastholdelsesperspektiv.
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