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Abstract 
This Master thesis investigates the factors that may influence the implementation of 
welfare technology in two Danish nursing homes. This investigation will be executed 
through the analytical strategy of Actor-Network Theory by Bruno Latour, which lets 
the empirical material direct the course of analysis. 
 
By using the analytical strategy of Actor-Network theory we wish to investigate how 
actors create order in streams of associations thus constituting a network. In order to 
understand this process, Actor-Network theory provides analytical components to 
support such an investigation; actor, network, translation, power and black box.  
It is on the basis of our empirical research on welfare technology, that we will identify 
the ‘actors’ that constitute a ‘network’ where ‘translation processes’ take place. The 
analysis will take a closer look on these translation processes that occur in associa-
tions between actors. The unfolding of these translation processes will be comple-
mented by sense making theory. In these translation processes we will determine 
‘power’ relations as well as ‘black boxed’ actors in order to indicate; when an actor in 
a stream of associations seems to be accepted by others. This notion of acceptance is 
what we will be using in order to determine whether or not a welfare technology as an 
actor has been successfully implemented. 
 
The empirical material of this thesis takes form on the basis of an ethnographic study 
of two nursing homes, Kildevæld Sogns Plejehjem and Ålholmhjemmet during a pe-
riod of one and a half months. The observations of this ethnographic study show-
cased how employees, managers and residents of the two nursing homes interacted 
with and talked about ‘welfare technology’ on a daily basis. It is through these inter-
actions that we will identify the translation processes, power relations and black 
boxed actors in order to determine; what makes a welfare technology become accept-
ed, thus implemented by members of these two nursing homes as an integrated part 
of their daily work.  
 
In the end, we will identify the factors that influence the implementation of welfare 
technologies at the two nursing homes, in order to produce a momentary indication 
of the social context that we are observing.   
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Kapitel 1 - Introduktion 
1.1 Indledning 
Engang brugte vi bue og pil. Nu bruger vi mus og tastatur. Teknologier er allesteds-
nærværende og er stort set involveret i alt, hvad vi foretager os. Vi tillader os endda at 
sige, at teknologien er hastigt i gang med at ændre alle afkroge af vores samfund. Vi 
kan betale med vores mobiltelefoner, og vi kan få en robot til at støvsuge vores gulve. 
Vi har hørt om den digitale undervisning i folkeskolen og teknologien er endda be-
gyndt at bane vejen for selvkørende biler. I dette speciale er omdrejningspunktet tek-
nologisk udvikling inden for plejesektoren. Vi skriver om velfærdsteknologier. 
 
I oktober 2017 tager vi de første spæde skridt ind i en såkaldt specialeproces. Vi bliver 
hurtigt enige om, at vi ønsker at bevæge os inden for rammerne af digitalisering og 
teknologi. Vi mener selv, det er en nærliggende afgrænsning, da vi begge har speciali-
seret os inden for digitale medier på vores kandidat. 
 
Internettet bliver taget flittigt i brug i vores søgen efter at konkretisere vores forsk-
ningsemne. Her sprang ordet velfærdsteknologi os særligt i øjne. Google-søgninger 
præsenterede os for et væld af artikler, debatindlæg og forskningsrapporter, som alle 
omhandler fremtidens digitale velfærdsteknologier.  
 
”Thyra Frank: Varme hænder skal ikke erstattes af en kold robot” 
(DR.dk, 2013) 
 
”Ny teknologi redefinerer velfærdsstaten” 
(Berlingske.dk, 2016) 
 
”Teknologi skal forbedre velfærden”  
(Jyllands-Posten, 2018) 
 
I vores læsning om velfærdsteknologi, læser vi om et stort potentiale i ny teknologi, 
der på nogle områder kan gøre livet lettere. Eksempelvis når vi bliver gamle. Loftlifte, 
spiserobotter og vasketoiletter er blot eksempler. 
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Dog er diskussionen omkring kolde robothænder og varme menneskelige hænder 
ikke ukendt for os. Vi støder med jævne mellemrum på den diskussion. Som ældre-
minister Thyra Frank siger: ”Jeg vil hellere have et knus af et menneske end en kold 
robotarm,” hvilket hun i en artikel, der omhandler fremtidens digitale velfærdsstra-
tegi frem mod 2020 (DR.dk, 2013). Frygten for en ”kold” plejesektor deler Thyra 
Frank med mange. Vi kan læse et utal af debatindlæg og artikler, der alle giver udtryk 
for selvsamme frygt: En robots ”kolde hænder” vil erstatte personalets varme hænder 
og gode omsorg. Vi kan ikke vide, hvad den teknologiske udvikling har af betydning. 
Men vi ved, at Danmark konfronteres med en demografisk udfordring, som truer 
ældreplejen (DR.dk, 2013) 
 
I dag udgør danskerne over 75 år cirka 8 procent af befolkningen. Men i 2030 vil 11,5 
procent af danskerne være over 75 år (DR.dk, 2018). En nylig rapport fra Kommu-
nernes Landsforening og fagforeningen FOA viser, at knap tre ud af fire kommuner 
oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet (DR.dk, 2018)Der er 
altså opstået et akut behov for hænder. 
 
Danmarks Statistiks bekræfter, at der bliver flere ældre og forholdsmæssigt færre til 
at tage sig af dem. Den seneste befolkningsfremskrivning viser, at ”befolkningen for-
ventes at vokse med 279.000 eller 4,8 pct. over de næste ti år. Det er primært de 
allerældste, der bliver flere af”(Danmarks Statistik, 2018) 
 

 
En løsning skal findes, og en sådan løsning kan være mangefacetteret. Teknologisk 
Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi vil mene, at velfærdsteknolo-
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gier kan være en betydningsfuld spiller i at overkomme forhindringerne ved den de-
mografiske udfordring. Instituttet mener, at visse velfærdsteknologier kan frigive me-
re tid for medarbejderne i plejesektoren og derudover kan disse teknologier ” 
(Teknologisk Institut, 2017). 
 
Vores viden omkring velfærdsteknologier var inden for undersøgelse begrænset. Der-
for fandt vi det nærliggende at undersøge, hvordan de såkaldte velfærdsteknologier 
egentlig fungerer i ældreplejen. 
 
En undersøgelse fra FOA tegner et billede af, at ældreplejen ligger højt på den digitale 
modenhedskurve. I ældreplejen er der taget ambitiøse skridt i en retning mod at blive 
mere digitalt sammenhængende, tidssvarende og effektiv. ”Det handler om at opti-
mere løsningen af eksisterende kerneopgaver,” skriver FOA. (Jylland-Posten.dk, 
2017) 
 
Her mener Teknologisk Institut, at en vellykket velfærdsteknologi består af 20 pro-
cent teknologi og de resterende er 80 procent kultur og implementering. Centerchef 
Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionstek-
nologi siger: 
 

”Her er det ikke teknologiens udvikling, der har betydning, men i ste-
det vores måde at tænke på og anvende velfærdsteknologiske løsnin-
ger. Det er derfor ikke altid nødvendigt at udvikle nye løsninger, men 
blive bedre til at bruge de eksisterende.” (DR.dk, 2018).  

 
Det har vi tænkt os at undersøge. 
  

1.2 Problemformulering 
Introduktionen har givet anledning til følgende problemformulering: 
 
Hvilke faktorer har betydning for implementering af en velfærdsteknologi i hen-
holdsvis Kildevæld Sogns Plejehjem og Ålholmhjemmet? 
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1.3 Aktør-netværksteori og implementering 
Til besvarelse af vores problemformulering vil vi i denne afhandling gøre brug af aktør-
netværksteoris mangefacetterede analysetilgang. Vores overvejelser omkring teorivalg og 
vores forståelse af aktørnetværksteori vil vi løbende folde ud i opgaven inden 
afhandlingens analyserende afsnit.  
 
Da vi arbejder med aktør-netværksteori som analysetilgang, kan vi i denne afhandling 
anskue implementering i translationsprocesser. Det perspektiv vil vi folde ud senere i 
opgaven. 
 
Ydermere tillader vi os indimellem at forkorte aktør-netværksteori til ANT. 
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1.4 Eksisterende teori om teknologi  
I følgende afsnit vil vi dykke ned i vores forståelse af teknologi, som i dette speciale 
betragtes som et centralt led i arbejdsgangen for ansatte i ældreplejen. Som nævnt i 
forrige afsnit, har vi i dette speciale valgt at arbejde med ANT, der er en anti-
essentialistisk teori, der på forhånd nægter at tilskrive mennesker eller objekter en 
prædefineret egenskab eller definition (Latour, 2005, s. 5). ANT vil mene, at teknolo-
gi derfor ikke er en isoleret definition, men teknologi skal i stedet betragtes som en 
aktør, der bliver defineret empirisk i form af det netværk, den indgår i (ibid.).  
  
Vi vil derfor ikke angive en konkret definition af teknologi, men vi tillader os alligevel 
at anvende eksisterende teori, der siger noget om, hvordan fortolkninger af teknologi 
konstitueres. Med Hutchbys bidrag kan vi nærme os en forståelsesramme af teknolo-
gibegrebet. Vi finder det relevant for os, at forstå teknologi, da teknologi i denne af-
handling har en central rolle for vores undersøgelse. 
 
I artiklen ”Technologies, Texts and Affordances” præsenterer Hutchby to paradig-
mer, der kan beskrive forholdet mellem teknologier og social adfærd; social-
determinisme og teknologi-determinisme (Hutchby, 2001, s. 442). 
 
På den ene side ses teknologideterminisme, der beskriver, hvordan teknologiske ud-
viklinger vil fordre uundgåelige ændringer i social adfærd (ibid.). Denne forståelse er 
dog kritiseret af flere socialkonstruktivister, der mener, at teknologi ikke forudsætter 
uundgåelige ændringer i social adfærd, men snarere konstitueres af det sociale i en 
fortolkningsproces, hvor teknologien bliver genstand for forandring. Dette afspejler 
socialdeterminismen (Hutchby, 2001, s. 443). 
 
Nogle socialkonstruktivister og ”anti-realister” bruger endda ”tekster” som synonym 
for teknologi, for at fremhæve budskabet om, at teknologi er fuldstændigt åben for 
fortolkning på samme måde som tekster er. Disse ”anti-realister” neglegerer idéen 
om, at teknologi besidder nogle konkrete egenskaber, men mener derimod at tekno-
logi udelukkende må forstås gennem menneskelig fortolkning (Hutchby, 2001, s. 
444) 
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Hutchby placerer sig selv imellem de to paradigmer og har derved en konstruktivi-
stisk tilgang til at forstå teknologi. Hutchby erkender, at teknologier fortolkes i lyset 
af sociale interaktioner mellem mennesker, men at disse fortolkninger er begrænsede 
af de tekniske artefakter og egenskaber, som en teknologi besidder. ”(…) there are 
features of artefacts that are not constructed through, or retrievable only by means 
of accounts,” (Hutchby, 2001, s. 450) 
 
Det er i den forbindelse at begrebet affordance præsenteres. Affordances er en tekno-
logis muligheder og begrænsninger for handling, og disse er afgørende, når man skal 
fortolke teknologi. 
 

”(...) different technologies possess different affordances, and these af-
fordances constrain the ways that they can possibly be ’written’ or 
’read’” (Hutchby, 2001, s. 447). 

 
Hutchby mener da, at teknologier er socialt konstruerede og åbne for fortolkning. 
Fortolkningen er dog i sidste ende begrænset af, hvad visse virkelige træk og be-
grænsninger teknologien afforder og dermed tillader.  
 
Affordances adskiller sig fra person til person og fra kontekst til kontekst. 
For eksempel kan en flod afforde et sted at drikke for en Bøffel, mens det for en flod-
hest er et sted at finde hvile og ro (Ibid.).  
 
Hvis vi kigger på ældreplejen, kan vi se, at en manuel loftlift (også kaldet en Raizer) 
kan have flere funktioner alt efter, hvem der ser og bruger teknologien. For borgeren, 
som falder og skal have hjælp til at komme op, kan det give en form for tryghed og 
selvhjulpenhed ved at bruge den manuelle loftlift. Omvendt kan det for personalet 
sikre, at man undgår rygskader eller andre arbejdsskader ved tunge løft. Derfor kan 
denne teknologi afforde et bedre arbejdsklima for medarbejderne og på samme tid 
afforde selvhjulpenhed og selvstændighed for den ældre borger, som falder på gulvet 
og derfor har svært ved selv at komme op igen (Bilag 1). Derfor kan man også her for-
tolke teknologier på forskellige måder ud fra de affordances, den har i specifikke kon-
tekster. 
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1.5 Afhandlingens blik på velfærdsteknologi  
Nærværende afsnit har til formål at sætte en ramme for, hvad der kan betegnes som 
en velfærdsteknologi. Som nævnt i foregående afsnit, tillader ANT ikke en præ-
definition af mennesker eller objekter. Dog vil vi i denne afhandling alligevel forsøge 
at opstille en ramme for, hvordan vi vil forstå velfærdsteknologi, da velfærdsteknologi 
er helt central i vores afhandling. 
 
Vi tager udgangspunkt i en redegørelse af velfærdsteknologi fra Teknologisk Instituts 
Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, idet instituttet mener, at den har været 
med til at definere og forme begrebet velfærdsteknologi.  
 
Ifølge Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi blev be-
grebet velfærdsteknologi første gang introduceret for omverdenen i 2007 
(Teknologisk Institut, 2017) 
Centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Institut Center for Velfærdsteknologi: 
 

 “Grunden til at man begynder at tale om velfærdsteknologi på netop det 
tidspunkt, er den dobbelte demografiske udfordring med store og sti-
gende generationer af ældre med behov for pleje og sygdomsbehandling 
og små generationer af unge, som man for alvor blev opmærksom på 
tilbage i 2007” [...] “Derfor skuede vi efter nye veje og løsninger, der 
kunne afbøde konsekvenserne af den demografiske udfordring, og her 
kom især teknologi til at indtage en særlig rolle.” (Teknologisk Institut, 
2017). 

 
I artiklen giver Teknologisk Institut derudover udtryk for, at velfærdsteknologier kan 
anskues som teknologier, der knytter sig til en helt ny måde at arbejde på i den of-
fentlige sektor (Teknologisk Institut, 2017). Teknologisk Institut betragter netop vel-
færdsteknologi som en ganske særlig teknologi, der kan bruges til andet end ”auto-
matisering af produktion og landbrug” (ibid.). Hertil mener instituttet at velfærds-
teknologi åbner op for en unik muligheden for at skabe et bedre arbejdsmiljø og mere 
livsglæde plejesektoren (ibid.). 
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Centerchef Jørgen Løkkegaard: 
 

“For 10 år siden så vi ud i verden efter velfærdsteknologi, men vores 
ambition og fokus er nu på innovation og udvikling af nye danske vel-
færdsteknologiske løsninger.” (ibid.). 
 

  



Præsentation af Teori

KAPITEL 2
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Kapitel 2 – Præsentation af Teori 
 
2.0 Opgavens teoretiske fundament 
Inden vi præsenterer vores teoretiske udgangspunkt, finder vi det relevant at eksplici-
tere vores forståelse af det samfund, vi lever i. Som man kan læse i det indledende 
afsnit, er vi af den opfattelse, at velfærdsteknologi på sigt kan spille en afgørende rolle 
for at holde dele af vores samfund sammen, herunder især plejesektoren. Vores vin-
kel i denne afhandling tillægger fokus på samspillet mellem mennesker og velfærds-
teknologi. Vi vil derfor argumentere for, at denne vinkel i afhandlingen er af afgøren-
de betydning for vores valg af teoretisk analysetilgang. 
 
Genstandsfeltet vores undersøgelse i denne afhandling er velfærdsteknologi. Og vi 
har valgt at undersøge dette forholdsvist nye fænomen ved at arbejde med en teore-
tisk tilgang, vi aldrig før har arbejdet med i vores studietid på Copenhagen Business 
School.  
 
I denne afhandling har vi valgt at arbejde med aktør-netværksteori. Vi har valgt den-
ne tilgang, fordi vi har tillid til, at denne tilgang kan bidrage med en nuanceret indsigt 
i menneskers brug af velfærdsteknologier. ANT er en teori, der rummer en række be-
grebsapparater, som hver især kan give sit bidrag til at forstå, hvordan det sociale 
transformeres i kraft af en teknologisk udvikling. 
 
Vi har en forventning om, at ANT kan give os mulighed for at anskue ældreplejen 
med flere nuancer og perspektiver, end den traditionelle sociologiske tænkning vil 
kunne bidrage med. Det skyldes grundlæggende set, at ANT særligt er kendt for at 
sammenflette subjekt (mennesker) og objekt (ikke-mennesker), og præsenteres end-
da i visse dele af samfundsvidenskaben som tingenes sociologi (Fuglsang, Olsen, & 
Rasborg, 2013, s. 352). Med ANT-briller kan man se både mennesker og ikke-
mennesker som inkluderede dele af samfundet (ibid.). Det er det, der gør, at denne 
tilgang adskiller sig markant fra den traditionelle sociologiske tænkning (ibid.). 
 
Som tidligere nævnt retter ANT sit blik på både subjektet og objektet. Dermed er 
mennesker og velfærdsteknologi lige relevante aktører i vores analyse. Det står ek-
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sempelvis i modsætning til f.eks. socialkonstruktivismen, der fortrinsvist anskuer 
viden som et resultat af den menneskelige interaktion (Andersen, 2013).  
 
Mange forskere inden for sociologisk tænkning har ikke inddraget ikke-mennesker i 
en analysesammenhæng. Men for besvarelse af dette speciales problemformulering 
er det helt centralt, når vi skal forstå velfærdsteknologier i ældreplejen. Som nævnt i 
introduktionen lever vi i en tid, hvor velfærdsteknologi vinder større indpas i det 
samfund, vi lever i. Især spiller velfærdsteknologi en rolle i specialets problemformu-
lering. Derfor finder vi sammenfletningen af subjekter og objekter væsentlig at arbej-
de med i vores analyse.  
 
Mulighederne for valg af teori var mange, men vi landende nu alligevel på ANT. Teo-
rien har den fordel, at den lader de involverede aktører definerer deres egen rolle og 
forhold til velfærdsteknologier. Det åbner op for et mere nuanceret svar på vores pro-
blemformulering. ANT er en deskriptiv og konstruktivistisk tilgang, der ikke har et 
prædefineret perspektiv på genstandsfeltet for undersøgelsen, men den forholder sig 
udelukkende til det, man kan se og det sagte (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 
356). Altså vil aktør-netværksteori arbejde ud fra at lade empirien tale.  
 
Kigger vi eksempelvis på Systemteorien, opdeles verden i systemer, hvor alt i denne 
opdeling enten er inden for eller uden for systemets grænser. Det perspektiv kan be-
tragtes som værende et svagt punkt, fordi Systemteorien vil have svært ved at forkla-
re, hvordan systemer er koblet sammen (ibid.). 
 
Her står ANT i modsætning til systemteoretiske og strukturalistiske perspektiver på 
samfundsforskningen, da ANT gør op med denne opdeling i kasser, som kendetegnes 
ved systemteoretiske og strukturalistiske perspektiver. En systemteoretiker vil ek-
sempelvis hævde, at samfundet og dets værdier holder sammen på mennesker i en 
social orden (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 352). Omvendt spørger ANT, 
hvordan aktører holder samfundet sammen. ”Samfundet er ikke det, der holder os 
sammen, det er det, som holdes sammen” (Blok & Elgaard Jensen, 2009, s. 174). 
 
ANT giver os mulighed for at observere bevægelige netværk, der netop retter fokus 
mod koblinger og forbindelser mellem aktører og relationer. Der hvor eksempelvis 
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systemteori søger at forklare sociale fænomener ud fra bestemte forklaringsformer, 
så vil ANT i højere grad beskrive sammenhænge i et perspektiv i bevægelse (ibid.). 
Men det element, der i høj grad gør ANT spændende at arbejde med, det er dens 
unikke knudepunkter; aktører og relationer, der giver begrebet ‘netværk’ en særlig 
betydning, og dermed en særlig strategi for analyse. Senere i afhandlingen vil vi ud-
folde ANT kernebegreber. 
 
Hvorfor arbejder vi med aktør-netværksteori? 
Der hvor andre samfundsforskere forsøger at forklare sociale fænomener med ud-
gangspunkt i forklaringsformer eller modeller, så er ANT i højere grad ”udviklet til at 
beskrive sammenhænge i et procesperspektiv” (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 
356). Vi tillader os at sige, at ANT indebærer en ny form for samfundsteori, der netop 
gør op med ordensrelationer og størrelsesforhold. ANT gør op med ”det dialektiske 
forhold mellem kultur, natur, objekt og subjekt, mikro og makro” (ibid:356).  
 
I forhold til vores forskningsemne giver ANT os derfor mulighed for at foretage en 
bred analyse af velfærdsteknologier i ældreplejen, hvorfor vi med ANT kan medtage 
alle relevante variabler uafhængig af deres væsen (ibid.). Hvis vi havde baseret speci-
alet på en teori med en mere kasseopdelt tilgang, som eksempelvis systemteori, hav-
de vi begrænset os fra at se på de udviklinger, som ANT lader os arbejde med og folde 
ud i analysen. 
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2.1 Aktør-netværksteori som analysetilgang 
I dette afsnit redegøres for grundelementerne i ANT og for vores analysetilgang i 
denne afhandling. Anvendelsen af ANT vanskeliggøres af, at der ikke eksisterer et 
samlet sæt af definitioner og beskrivelser, der entydigt definerer teorien (Fuglsang, 
Olsen, & Rasborg, 2013, s. 376). Derfor vil vi i denne afhandling fokusere på at frem-
stille og dermed fastholde vores forståelse af ANT, velvidende at denne skildring ikke 
udelukkende bygger på en tydelig forståelse. Vi erkender derfor, at vi risikerer, at vo-
res signalement risikerer at reducere kompleksiteten af ANT. 
 
I specialet tager vi udgangspunkt i den franske filosof og antropolog Bruno Latours 
forfatterskab om aktør-netværksteori. Bruno Latour har siden 1980’erne arbejdet 
indgående med ANT og er en vigtig forløber for selvsamme teori (Blok & Elgaard 
Jensen, 2009, s. 22). Bruno Latour har lagt de første grundsten i ANT og betragtes af 
mange samfundsforskere som en af de mest fremtrædende teoretikere på netop det 
område (ibid.). 
 
ANT er nyere teoridannelse, som har vundet fodfæste i samfundsvidenskaben gen-
nem de seneste årtier (Blok & Elgaard Jensen, 2009, s. 41). Formålet med ANT er 
blandt andet at placere videnskab og teknologi som en del af genstandsfeltet, når vi 
studerer samfundet (ibid.). Med inddragelsen af videnskab og teknologi i samfunds-
teori gør Latour op med tidligere samfundsvidenskabelig forsknings orientering, der 
anser samfunds-, videnskabs- og teknologiforskning som værende adskilte (Latour, 
2005). 
 

”Ingen enhed er noget i sig selv, men opnår derimod kun betydning igen-
nem sine mange – og meget omskiftelige – forbindelser til andre enhe-
der” (Blok & Elgaard Jensen, 2009, s. 16) 

 
Det er i disse forbindelser eller relationer, som Latour kalder for aktør-netværk, som 
også er med til at udgøre hele grundstammen i dens teoridannelse. 
 
Latour beskæftiger sig med, hvordan ting, mennesker, handlinger og ideer sammen-
sættes og dermed bliver en større enhed (Latour, 2005). Her arbejder Latour ud fra 
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spørgsmålet om, hvordan aktører forbindes i en social sammenhæng. Den tilgang vil 
på samme vis komme til udtryk i vores analyse af velfærdsteknologier i ældreplejen.  
  
I analysen vil vi hente inspiration fra flere forskellige tekster udarbejdet af Bruno 
Latour, der alle har til formål at bidrage med et mere nuancerede billede af den man-
gefacetterede aktør-netværksteori. Latours anvendelse og fortolkning af ANT, har 
samlet set til formål at give os et mere indgående billede af teoriens udvikling, viden-
skabsteoretisk ståsted og forståelse for teoriens analytiske begreber samt metodiske 
fremgangsmåde. 
 
2.2 Aktører - Humane og nonhumane  
 
Ifølge Latour er en aktør den, der tilskrives handling. For at forstå det, skal man tage 
Bruno Latours ANT-briller på, og dermed betragte aktørbegrebet semiotisk. Latour 
definerer en aktør på følgende måde:  
 

“En ’aktør’ i ANT er en semiotisk definition, dvs. noget der handler, eller 
som får aktivitet fra andre. Den indebærer ingen særlig motivation fra 
menneskelige individuelle aktører eller fra mennesker generelt” (Latour, 
Bruno, 1996a, s. 53).  

 
I sin distinktion mellem aktører, skelner Latour mellem to forskellige typer af aktø-
rer; humane (menneskelige) og nonhumane (ikke-menneskelige) aktører, som to af-
gørende elementer i hans analyser med ANT. 

 
”Det var på det tidspunkt, at nonhumane– mikrober, kammuslinger, sten 
og skibe – præsenterede sig selv på en ny måde i samfundsteorien” 
(Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 353) 

 
Nonhumane aktører kan ifølge Latour være teknologier eller dokumenter, ligesom 
det kan være biologisk materiale som mikrober, planter, bygninger eller dyr. Det kan 
i princippet være hvad som helst, der kan tilskrives handling (Fuglsang, Olsen, & 
Rasborg, 2013, s. 353).  
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Med udgangspunkt i ANT anser man det sociale og det materielle som sammenvævet 
i konkrete konstellationer i praksis. Man betragter dem ikke som adskilte områder. 
Derfor hævder ANT, at alle enheder i et netværk kan og bør beskrives på samme vil-
kår, da Latour mener, at forskellene mellem ikke-menneskelige og menneskelige ak-
tører netop genereres i et netværk af relationer, som er afgørende i vores forståelse af 
samfundet eller i organisationer (ibid.).  
 
Samfundet og ’det sociale’ er ikke defineret på forhånd, men bliver skabt i momenter, 
sociale forbindelser og i relationer. I hvert nyt øjeblik, kan den sociale sammenhæng 
ændre sig (Latour B. , 2005). Samtidig med at samfundet hele tiden føjes sammen på 
nye måder, virker forskellige former for nonhumane aktører eksempelvis bygninger, 
dokumenter eller teknologier som stabiliserende faktorer (Latour B. , 2005). En 
grundlæggende tilgang i ANT er derfor at undersøge, hvordan samfundet holdes 
sammen i aktør-netværk gennem forbindelser mellem humane og nonhumane aktø-
rer (Latour B. , 2005). 
 
Denne forskningsorientering er et centralt kendetegn for ANT. Desuden adskiller 
denne tilgange sig fra lignende forskningsorientering og analysetilgange. 
 

2.3 Netværk og aktører 
Et andet centralt begreb, der indgår i aktør-netværksteori, er netværksbegrebet 
(Latour, Bruno, 1996a). Netværksbegrebet har umiddelbart en intuitiv appel og er 
endvidere blevet en bred betegnelse, som er populariseret i takt med internettets ud-
bredelse (ibid.). I vores læsning af aktør-netværksteori, kan det være vanskeligt at 
forstå betydningen af en ’aktør’ og et ’netværk’. Ifølge Latour (Latour B. , 2005) leder 
begrebet ’netværk’ til mange misforståelser. Derfor har han i flere perioder endda 
været i tvivl om, hvorvidt begrebet stadig var brugbart og produktivt (ibid.). Men da 
netværket er en central del i arbejdet med aktør-netværksteori, finder vi det vigtigt 
for denne afhandling at afklare, hvad et netværk betyder i et ANT-perspektiv, og på 
samme måde afklare, hvordan ’netværk’ hænger sammen med de øvrige nøglebegre-
ber i aktørnetværks-teori. 
  
Et netværk i aktør-netværksteori er en åben størrelse, der kan ses som værende alt fra 
en sten og til et større, menneskeligt netværk (Latour B. , 2005). Der findes ingen 
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grænser for størrelsen på netværket eller typer af relationer. Man kan således forstå 
et netværk som værende heterogent, hvorfor dette netværk ikke udelukkende inde-
holder mennesker – altså humane aktører (Latour B. , 2005).  
 
Latour understreger, at et netværk er et analytisk begreb og ikke en betegnelse for 
noget ude i verden, der har en bestemt netværkslignende form (Latour B. , 2005, s. 
131). Begrebet netværk har til formål at hjælpe forskeren med at spore konkrete for-
bindelser mellem aktører i en given situation. I den forbindelse hævder Latour, at et 
netværk eksisterer i kraft af dets relationer mellem aktører (ibid.). En aktør har altså 
ingen kraft i sig selv. En aktør defineres fuldstændig i kraft af dens relationer til andre 
aktører i netværket (ibid.), og i de relationer opstår netværket. I aktør-netværksteori 
vendes der derfor om på den gængse opfattelse af det individualistiske menneske som 
et fritænkende og uafhængig subjekt (Latour B. , 2005). Det enkelte menneske opfat-
tes ud fra de fællesskaber, mennesket indgår i. 
 
Med aktør-netværksteori forsøger Latour at forklare, hvordan ’netværk’ fungerer som 
en helhed (Latour B. , 2005). Klyngerne af aktører, som er involveret i at skabe me-
ning, er både materielle og semiotiske (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013).  
 
Disse netværk er potentielt forbigående og eksisterer i en konstant fremstilling og 
genfremstilling. Det betyder, at relationer skal gentages og "udføres", ellers opløses 
netværket (Latour, 2005). Endvidere går aktør-netværksteori ud fra, at netværk af 
relationer ikke er iboende sammenhængende og kan indeholde konflikter. Sociale 
relationer er med andre ord kun i gang og skal udføres løbende (ibid.). 
 
I vores læsning af aktør-netværksteori ved vi, at aktør-netværksteori består af fire 
elementer, som samlet bidrager til en forståelse af teoriens eksistensgrundlag. Den 
består af aktør, netværk, teori og bindestregen . Bindestregen er et vigtigt led i aktør-
netværksteori, som må forstås rigtigt. 
 

”Bindestregen afspejler netop ikke den klassiske dualisme mellem aktør 
og struktur. Tværtimod skal den læses som et opgør med denne. På den 
ene side skabes og består netværket af en række forskelligartede aktører, 
som følge af specifikke translationsprocesser er koblet sammen i en mid-
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lertidig konstellation. På den anden side er en aktørs handling et resultat 
af det specifikke netværk, de indgår i. Kort sagt betyder det, at ethvert 
netværk også er en aktør, og enhver aktør er et netværk” (Mik-Meyer, 
2010, s. 374) 

 
 

2.4 Translationsprocesser  
Translation er et centralt begreb i aktør-netværksteori og i denne afhandling. En 
translationsproces kan forklares som en proces, hvor der forhandles, oversættes eller 
afgrænses mellem involverede aktører. Denne forhandling er af afgørende betydning 
for, hvordan en aktør som et led i translationsprocessen handler (Mik-Meyer, 2010). 
Latour forklarer en translation på følgende måde: 
 

“In its linguistic and material connotions, it refers to all the displace-
ments through other actors whose mediation is indispensable for any ac-
tion to occur […] translation refer to the work through which actors mo-
dify, displace and translate their various and contradictory” (Bronu 
Latour, 1999, s. 311). 

 
I denne afhandling skal man forstå en translation som den proces, hvor en aktør rela-
teres til andre aktører. Derved involverer enhver forbindelse en translation. Det er i 
disse translationer, mellem humane og nonhumane aktører, at et aktør-netværk ska-
bes. Latour vil hævde, at verden består af translationer (ibid). Det betyder, at det er i 
translationen mellem aktører, at et netværk kan opspores og analyseres. På mange 
måder kan man betragte translationer som limen, der får det hele til at hænge sam-
men. 
 
I generelle termer vil aktør-netværksteori opfordre til at følge translationerne (ibid.). 
Man undersøger, hvordan det lykkes, at noget kommer til at tale på vegne af noget 
andet.  
 
Det element, der gør undersøgelsen af translationsprocesser interessant for besvarel-
sen af vores problemformulering, er, at materielle objekter indgår på lige fod i vores 
analyse som med menneskelige aktører. I vores afhandling spiller velfærdsteknologi 
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en central rolle, når vi skal forstå implementeringsprocessen af netop den teknologi-
form i ældreplejen, og når vi skal besvare specialets problemstilling. Derfor finder vi 
det relevant at rette blikket på nonhumane aktører - men også humane aktører - i 
vores analyses.  
 
Aktører, netværk og translationsprocesser hænger hårfint sammen. Alle tre elemen-
ter optræder i en cirkulær proces. Denne sammenhæng kan forstås på følgende måde: 
 

”ANT består af aktører og ting, der i kraft af sin repræsentation, dvs. 
translationsprocesser (red. oversættelse) til andre aktørers meningsper-
spektiv, cirkulerer blandt andre aktører og ting.” […] ”Et aktør-netværk 
vokser ved at knytte aktører til sig, og det opnår varighed og udsætning 
ved at folde og nedpakke aktør-netværksrelationer i tingslige, teknologi-
ske relationer” (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 528). 

 

2.5 Black box 
I arbejdet med aktørnetværks-teori vil vi i denne afhandling forsøge at undersøge de 
forhold, som har betydning for implementeringen af velfærdsteknologi på Kildevæld 
Sogns Plejehjem og Ålholmhjemmet. Denne undersøgelse kan hænge sammen med at 
spore aktører, der er ”etableret så stabilt, at modtagerne accepterer det og bærer det 
videre i stedet for at pille det fra hinanden” (Blok & Elgaard Jensen, 2009, s. 61). 
Her er der tale om en såkaldt black box (Ibid.). 

Latour beskriver en black box på følgende måde: 

”[…] the way scientific and technical work is made invisible by its own 
success. When a machine runs efficiently, when a matter of fact is set-
tled, one need focus only on its inputs and outputs and not on its internal 
complexity. Thus, paradoxically, the more science and technology suc-
ceed, the more opaque and obscure they become” (Bruno Latour, 1999, s. 
304). 

 
Således kan man snakke om black box, når et netværk, dele af et netværk eller en ak-
tør er blevet så stabiliseret, at involverede/forbundne aktører ikke længere sætter 
spørgsmålstegn ved dem.  
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Når Latour behandler begrebet black box, kommer han med billedlig forklaring på 
dette. Han beskriver black box som en rigtig kasse. Jo mere den kasse ser ud til at 
være lukket, desto højere grad, er de netværk, som den indeholder, antaget for at væ-
re pålidelige og stabile. 
 

"The more automatic and the blacker the box is, the more it has to be ac-
companied by people" (Latour, Bronu, 1987, s. 137). 

 
For at isolere black box kan man i en sætning sige, at en ’black box’ indeholder et for-
seglet netværk af mennesker og ting. 

 
2. 6 Distinktionen mellem mikro- og makrouniverser 
Latour hævder, at makrofænomener ikke skal analyseres anderledes end mikrofæ-
nomener. Hermed mener Latour ikke, at samfundet på forhånd skal eller kan opdeles 
i top og bund (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013). En sådan opdeling vil afhænge af, 
hvilke distinktioner aktørerne selv trækker. Med andre ord, er det ikke op til forske-
ren at prædefinere. Aktør-netværksteori gør derfor absolut ingen antagelse om et be-
stemt fænomen er på makro- eller mikro-niveau (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013). 
Aktørnetværks-teori fordrer heller ikke, at man ændrer værktøjerne i forhold til at 
studere elementet ’a’ eller elementet ’b’.  
 
Med aktør-netværksteori kan vi betragte næsten enhver aktør som en sum af andre, 
mindre aktører, på samme måde som et netværk kun kan betragtes som en sum af 
aktører. En bil er et eksempel på et komplekst system (Latour B. , 1992). Den inde-
holder mange elektroniske og mekaniske komponenter, som alle hovedsageligt er 
skjult for at se på føreren, der beskæftiger sig med bilen som en enkelt genstand 
(ibid.). I bileksemplet vil en ødelagt bilmotor føre til, at føreren bliver opmærksom på 
bilen som en samling af dele i stedet for blot et køretøj, der er i stand til at transporte-
re dem fra sted til sted (Latour B. , 1992). Et netværk må også forstås som en sum af 
dets komponenter, og denne forståelse kommer, ligesom i bileksemplet, særligt til 
udtryk, hvis der opstår problematikker i de individuelle komponenter (ibid.). 
 
Der findes altså ikke en entydig og vedvarende definition af et samfund på makroni-
veau, men der kan gives et øjebliksbillede af en samfundsforståelse i en konkret kon-
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tekst gennem undersøgelser af relationer og forbindelser mellem aktører i et netværk. 
Hertil skal forstås, hvordan disse forbindelser og relationer på et mikroniveau define-
rer en kontekstuelt og øjeblikkelig samfundsforståelse på et makroniveau (Fuglsang, 
Olsen, & Rasborg, 2013). 
 
  

2.7 ANT på et samfundsniveau 

I denne afhandling anvender vi aktør-netværksteori som en særlig analysetilgang, der 
kan bidrage med større fleksibilitet og gennemsigtighed i analysen. Med aktør-
netværksteori gør vi det muligt at forsøge at forklare samfundet i et øjebliksbillede og 
i en konkret kontekst. Latour hævder, at ’samfund’ ikke kan bidrage med en forkla-
ring på forskellige aktørers bevægelser og ageren (Blok & Elgaard Jensen, 2009). 
Tværtimod er det selve samfundets eksistens, der skal forklares (Blok & Elgaard 
Jensen, 2009). Her betragter Latour magt, sociale strukturer og organisationer som 
konsekvenser snarere end årsager til handling (Blok & Elgaard Jensen, 2009). Sam-
fundet kan være i alle størrelser. 
 
Latour skelner mellem to forskellige måder at anskue samfundet på; den Ostentive og 
Performative måde (Latour, Bronu, The power of associations, 1986, s. 272-273). Ser 
man samfundet som ostentivt, ser man samfundet som noget, der kan defineres med 
særlige egenskaber og mønstrer, der kan være svære at iagttage i praksis. Her er aktø-
rers agens og ageren begrænsede af sociale rammer, der er prædefinerede. Dette kri-
tiserer Latour. Han mener, at man bør se samfundet som performativt. Her forstås, at 
samfundet kun kan undersøges og defineres i praksis og ikke ud fra generelle sociale 
sammenhænge og mønstrer. Her er det aktørerne der skaber forståelsen af samfun-
det og ikke samfundet, der sætter rammen for aktørernes sociale forbindelser 
(Latour, Bronu, The power of associations, 1986).  
 

“We must rethink the chronology of society. Its origins were not in a re-
mote past. Rather they were ever-present and constantly open to questi-
on in scientific or political debates. But this means that ”if society is 
made before our eyes then it cannot explain our behaviour but is rather 
shaped by our collective action” (Latour, Bronu, The power of 
associations, 1986, s. 272). 
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2.8 ANT og teknologi  
Anvendelsen af teknologi i ældreplejen giver anledning til en række overvejelser, for-
di der i flere studier af teknologi er blevet argumenteret for, at teknologi ikke er et 
værdineutralt værktøj, men tværtimod er teknologien medskaber af  menneskets fo-
restillinger (Latour B, 1992). 

Teknologier indeholder ideer og morale fra deres skaber, og disse ideer videreføres til 
os, da vi forsøger at lære, hvordan teknologien kan blive en del af vores liv (Latour B. , 
1992, s. 157). Teknologi er bygget af mennesker for at tjene et bestemt formål, men 
teknologierne er kun effektive, når de anvendes på den rigtige måde (Latour B. , 
1992). 
 
Latour bruger en dør som et eksempel på disse ideer. Døre tjener formålet med en 
midlertidig væg, men de fungerer ikke korrekt, hvis man eksempelvis går lige ind i en 
dør. Teknologier lærer vi af gennem vores forsøg på at bruge dem. Latour vil endda 
påstå, at teknologi udvikler sig til dele af vores personlighed (Latour, 1992). 
  
Mange er bekendte med de kontroversielle sociale retningslinjer, som folk reagerer, 
agerer og kommunikerer ud fra. Alle teknologier udstikker retningslinjer, som vi læ-
rer at følge. Latour sammenligner teknologier med den skrevne tekst. Selvom det at 
skrive og skrift ikke er et levende væsen, udtrykker det stadig ideer, meninger og for-
fatterens egenskaber (Latour, 1992). Ligesom en bog kan overbevise dig om at handle 
på en anden måde, udtrykker teknologien ideerne fra dets skaber og lærer dig at 
handle på en anden måde (Latour B, 1992) 
  
I modsætning til tidligere filosoffer er Latours mål ikke at udtrykke vores forhold til 
teknologi. Tværtimod viser Latour, at teknologier indeholder ideer og egenskaber hos 
de personer, der har skabt dem. Først når vi accepterer den måde, teknologier kan 
påvirke os på, kan vi fuldt ud forstå, hvordan vores samfund omkring os fungerer.  
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2.9 ANT og magt 
Translation er et centralt begrebsapparat i ANT, der er med til at skabe en forståelse 
for ANT’s tilgang til magtbegrebet. 
  
Når Latour taler om en translation, fortæller han om en proces, hvor der forhandles 
og afgrænses mellem involverede aktører, hvori magt kan skabes (Latour, Bronu, The 
power of associations, 1986). Den måde, man skal forstå dette er, at magt ikke er et 
1:1 forhold, hvor der afgives en ordre fra en aktør, som andre aktører enten må efter-
leve eller forkaste. Når magt skabes i en forhandlingsproces, bliver en første ordre, 
sendt ud af en aktør til ”andre” aktører, men omformes, modificeres eller genskabes i 
højere eller mindre grad for at passe ind i de ”andre” aktøres egne interesser (Latour, 
Bronu, The power of associations, 1986). Latour mener derfor, at det at opnå magt 
kan ses som en illusion, da en ordre aldrig vil blive præcist efterlevet, men altid vil 
genskabes i øjnene af de ”andre” aktører.  
 
Det er ifølge Latour muligt at tilskrive magt til en aktør, der udsender en ordre og 
derfor angiver en bestemt handling, som udføres af andre aktører, som er forbundet 
til den ordre (Latour, Bronu, The power of associations, 1986). Dog skal man ikke se 
denne proces som en transmission fra a til b men snarere som en transformation, der 
foregår i et væld af aktører, der sammen skaber deres egen forståelse af en given or-
dre og tilpasser den til egne interesser (Latour, Bronu, The power of associations, 
1986, s. 279). 
 
Latour forklarer derudover, hvordan translationsmodellen gør op med tanken om, at 
noget på forhånd besidder magt. Magt er noget, som andre aktører kan tilskrive én 
gennem en forhandlingsproces af ændringer, tilføjelser, og modificeringer, som de 
handler ud fra (Latour, 1986). Latour (1986) beskriver magt på følgende måde: 
  

”When an actor simply has power nothing happens and s/he is power-
less; when, on the other hand, an actor exerts power it is others who per-
form the action. It appears that power is not something one can possess 
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– indeed it must be treated as a consequence rather than a cause of ac-
tion” (Latour, Bronu, The power of associations, 1986, s. 264). 

  
Denne magtforståelse er et udtryk for, at magt skabes gennem associering, tilskriv-
ning, indrullering og er derfor en produktiv ressource som 
andre aktører tilbyder én. Et konkret eksempel på denne tilskrivning af magt kan væ-
re eksemplet med en studieordning på en uddannelsesinstitution. Her kan en under-
viser referere til studieordningen: ”det står i studieordningen”. På den måde kan man 
betragte magt blive tilskrevet studieordningen. Ydermere vil underviseren blive styr-
ket i sin rolle som underviser, idet vedkommende gør sig til talsmand for magten.  
 
I vores læsning af Latour, opstår der i translationsprocessen en meningsskabelse. Det 
er i denne proces, at aktører handler, interagere og forhandler, hvorfor mening i den 
forlængelse kan blive skabt i et netværk af aktører. I tråd med skabelsen af mening 
skabes grader af magt.  
 
I denne afhandling vil vi undersøge magt og skabelsen af mening i et aktør-
netværksteori perspektiv, hvorfor vi tillægger et særligt fokus på translationsproces-
ser, som netop er den proces, hvor magt og mening skabes. Derved holder vi os fra at 
undersøge organisationsstrukturer og systemer, men vi vil i stedet følge de translati-
oner, der spredes og kan spores som forbindelser i et netværk. 
 
I ovenstående afsnit ved vi nu, at magt kan skabes, hvis en aktør eksempelvis handler 
som konsekvens af en ordre udstukket af en anden aktør. Denne handling kan poten-
tielt være anderledes, end før ordren blev givet. Derfor kan vi arbejde bredt ud fra, at 
magt kan føre til en handlingsændring eller adfærdsændring. 
 
Når vi forstår en implementeringsproces af teknologi, forstår vi dette som en proces, 
hvor de involverede aktører handler på en ny måde i mødet med en ny teknologi. Det-
te møde kan endda føre til en bestemt handling eller handlingsændring. Vi finder det 
derfor interessant at undersøge, hvordan handling, der kan skabes i en implemente-
ringsproces, kan give et billede af, hvordan magt udfolder sig i en implementerings-
proces.  
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2.10 Implementering af velfærdsteknologi 
I analysen vil vi anvende begreber translation, black box og magt til at undersøge, 
hvorvidt en velfærdsteknologi har opnået accept blandt brugerne af teknologierne.  
 
Vi arbejder ud fra, at når en teknologi er accepteret kan den siges at være implemen-
teret. For at undersøge, hvorvidt en velfærdsteknologi er accepteret, bruger vi black 
box og magt til at identificere dette. Hvis en aktør eksempelvis er en black box betrag-
ter vi det som en acceptret aktør. Ydermere hvis en aktør handler ud fra en ordre, 
skabes magt. Her mener, vi kan anskue en accept, hvis aktøren handler medvilligt. 
Det er i translationsprocessen vi kan se forbindelser til magt og black box. 
 

2.11 ANT og sensemaking-teori 
For at nuancere arbejdet med ANT vil dele af analysen suppleres med perspektiver 
fra Karl Weicks (1995) begreb om sensemaking.  
 
Sensemaking-teori bidrager med nogle redskaber, der kan hjælpe os med at belyse og 
forstå de processer, hvori mening skabes (Weick, 1995). Teorien bruges ofte til at 
analysere forandring i organisationer og meningsskabelse blandt ”aktører” i organisa-
tioner (Murphy, 2015, s. 15). 
 
Vi er opmærksomme på, at sensemaking-teori adskiller sig fra aktør-netværksteori 
idet, at organisatorisk sensemaking-teori ikke fokuserer på ikke-menneskelige aktø-
rer, men udelukkende på menneskelige aktører (Murphy, 2015, s. 209). Derudover er 
sensemaking-processen afgrænset til at bevæge sig inden for rammerne af en organi-
satorisk kontekst (ibid.). Dette perspektiv adskiller sig også fra aktør-netværksteori, 
da forbindelser mellem aktører i aktør-netværksteori foregår i netværk, der ikke er 
afgrænsede og derfor kan folde sig ud over organisatoriske rammer (Murphy, 2015, s. 
209). 
 
Omvendt er translationsbegrebet nært beslægtet med dét at skabe mening. I vores 
forståelse af en translationsproces, mener vi, man kan spore en skabelse af mening 
under en translation. Dog bidrager Latours værker ikke med et mere bredspektrede 
begreb, der kan omfavne en konkret analyse af skabelsen af mening. Derfor inddrager 
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vi sensemaking-teori (Weick, 1995) i analysen, som derfor kan give os muligheden for 
at nuancere skabelsen af mening i en implementeringsproces.  
 
Sensemaking-teori viser, hvordan handling former meningsskabelse, men den giver 
også et indblik i, hvorfor folk handler, som de gør ud fra den mening, de skaber 
(Murphy, 2015, s. 21). Vi anvender Weick’s bog Sensemaking in Organizations, hvor 
vi gør brug af nogle af de 7 karakteristika for sensemaking; identitetskonstruktion, 
iganværende, enactment, udvundne tegn, retrospektiv, social og plausibilitet (Weick, 
1995). 
 
I denne afhandling vil vi både gøre brug af ANT og sensemaking-teori. Vi mener at 
disse teorier kan give os et samlet redskab til at forstå, hvad der sker i en implemen-
teringsproces. Her vil translationsprocesser, aktører, netværk, magt og sensemaking 
være centrale analyseredskaber i denne afhandling for netop at få større indblik i 
processen, hvori ny velfærdsteknologi skal implementeres.  
 

2.12 Præmissen for ANT  
Som nævnt i tidligere afsnit er det centrale i aktør-netværksteori, hvordan samfun-
dets holdes sammen i aktør-netværk og via forbindelser eller translationer mellem 
mennesker, ting og ideer.  
 

“Samfundsvidenskaberne må forsøge at beskrive, hvordan ‘aktører’ 
gennem ‘translationer’ ‘holder samfundet sammen’ i ‘aktør-netværk’” 
(Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 356). 

 
Aktør-netværksteori forklarer ikke elementer i samfundet ud fra bestemte forkla-
ringsformer, men aktør-netværksteori er snarere en udvidet “beskrivelse” af sociale 
sammenhænge i et procesperspektiv (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013). 
 
Aktør-netværksteori bygger på en antagelse om, at egenskaber ikke er iboende, men i 
stedet en konsekvens af relationer. Derfor vil denne afhandlings analyse netop rette 
fokus mod at kortlægge relationer mellem forskellige aktører. Dermed er det væsent-
ligt at genkalde, at en aktør i aktør-netværksteori gør en synlig forskel og efterlader 
sig spor, man kan identificere i det empiriske materiale.  
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ANT opererer med en præmis om, at “forandring er grundvilkåret, hvorfor stabilitet 
er midlertidige tilstande, der kræver forklaring” (Mik-Meyer, 2010, s. 378). I vores 
analysearbejde betyder det, at vi, udover at identificere relationer i vores empiriske 
arbejde, også kigger på, hvordan relationerne ændrer og forskyder sig over tid, samt 
hvilke konsekvenser disse forandringer har (Murphy, 2015).  
 
Vi følger aktørerne og følger translationerne (Latour, Bruno, 1996a). Her kan vi dog 
rejse spørgsmålet om, hvilke aktører vi skal følge, da der i princippet er uendeligt 
mange ifølge aktør-netværksteori. På samme tid er enhver aktør spundet ind i et net-
værk af relationer, som peger i mange forskellige retninger. I vores læsning af Latours 
arbejde med aktør-netværksteori, finder vi ingen konkrete eller klare svar på netop 
det spørgsmål. Latour vil i stedet hævde, at forskeren skal starte sit arbejde in medias 
res - midt i det hele (Blok & Elgaard Jensen, 2009). På den måde, er det os som for-
skere, der lægger det analytiske snit, hvor vi tager et valg, der kunne være anderledes, 
hvis vi havde påbegyndt det empiriske arbejde på et andet tidspunkt eller havde valgt 
at følge andre aktører på andre plejecentre. 
 
Dermed bliver vi i denne afhandling også aktører, der oversætter vores materiale på 
en måde, der potentielt kunne have været anderledes. I aktør-netværksteori er dette 
imidlertid ikke ensbetydende med, at vi som forskere er subjektive i vores fortolk-
ning, da der i denne optik ikke er et grundlæggende skel mellem det konstruerede og 
det objektive.  
 

2.13 Analyseprincipper  
Man kan argumentere for, at ANT i højere grad er en metode end en teori. Selvom det 
er muligt at fremstille en række præmisser, som aktør-netværksteori bygger på, så er 
det først, når det udfoldes i konkrete, empiriske casestudier, at ANT får sin egentlig 
substans (Mik-Meyer, 2010, s. 377). Aktør-netværksteori stiller en begrebsværktøjs-
kasse til rådighed, der kan anvendes til at fortælle interessante empiriske historier på 
nye måder, hvor aktør-netværksteori bygger på en præmis og arbejder med nogle be-
grebsapparater, der kan inspirere det konkrete arbejde med det empiriske materiale i 
analysen (Mik-Meyer, 2010).   
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Aktørnetværks-teori privilegerer ikke på forhånd bestemte typer af aktører, men ak-
tør-netværksteori holder det tværtimod åbent, hvem eller hvad, der spiller en væsent-
lig rolle. Ydermere ser aktørnetværksteori på, hvordan denne rolle konkret udspiller 
sig i samspil med andre aktører. Dette analyseprincip vil være centralt i afhandlin-
gens analyseafsnit. 

  



Videnskabsteori og Metode

 

KAPITEL 3
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Kapitel 3 – Videnskabsteori og Metode 
3.1 Videnskabsteoretiske paradigme og metode 
I nærværende afsnit vil vi redegøre for de metodemæssige overvejelser, samt den re-
elle udførelse, der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen. Først 
kortlægger vi opgavens videnskabsteoretiske udgangspunkt, og efterfølgende redegør 
vi for henholdsvis undersøgelsesmetode og empiriindsamlingsmetode. 
 
Det videnskabsteoretiske ståsted spiller en afgørende rolle for forståelsen og udform-
ningen af specialet som helhed.  
Videnskabshistoriker Thomas Kuhn grundlagde et historisk begreb om videnskabeli-
ge paradigmer, som ifølge ham er et eksempel på, hvordan vi selv kunne ønske os at 
teoretisere over sociale fænomener (Ritzer, 1975) Ifølge Kuhn udvikler videnskaben 
sig i paradigmer, som kan forstås ud fra: 
 

-       Et paradigme, der bygger på en naturvidenskabelig tilgang 
-       Et paradigme, der bygger på en socialvidenskabelig tilgang 
-       Et paradigme, der bygger på en humanvidenskabelig tilgang 

 
Alt i alt skelnes der mellem mennesket som biologisk, socialt eller kulturskabende 
væsen (ibid.) (Ritzer, 1975, s. 163). Her advokerer ANT for en total nedbrydning af 
grænserne mellem natur og det sociale.  

 
Figur 1 – Videnskabsteoretisk paradigmespektrum 

 
Med udgangspunkt i Figur 1 kan vi betragte de videnskabsteoretiske positioner på en 
skala, hvis yderpositioner defineres af en realistisk og idealistisk tilgang. Den realisti-
ske tilgang tager afsæt i, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af den menneskelige 
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erkendelse, hvorfor videnskabelige påstande eksisterer uafhængigt af vores ideer og 
teorier om dem (Ingemann, 2013, s. 60) 
 
I denne videnskabsteoretiske position vil man eksempelvis mene, at ting som 
elektroner og magnetfelter eksisterer (ibid.). Omvendt vil en yderligtgående ideali-
stisk tilgang erklære at virkeligheden ikke eksisterer i sig selv, men virkeligheden og 
det vi ser er et mentalt konstrueret produkt (ibid.).  
 
Som illustreret i grafikken er ANT placeret i en konstruktivistisk ramme, som derfor 
”beskæftiger sig med, hvordan elementer konstrueres og repræsenteres i aktør-
netværk” (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 369). ANT erkender, at objekter eksi-
sterer uafhængigt af deres erkendelse, men at vi forstår disse objekter gennem repræ-
sentationer i et netværk (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 370). Særligt for 
Latours version af konstruktivisme gælder, ”at han – modsat socialkonstruktivistiske 
– betoner det dynamiske samspil mellem materielle og humane faktorer i skabelsen 
af viden og verden” (Jensen & Blok, 2009, s. 268) 
 
ANT forsøger at gøre videnskab og teknologi til en del af samfundsvidenskabernes 
genstandsfelt (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 370). Videnskab og teknologi ses 
derfor ikke som socialt konstrueret men nærmere som ”repræsentationer af fysiske 
fænomener, der eksisterer uafhængigt af erkendelsen” (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 
2013, s. 370). 
 
ANT og forskning 
Forskere i ANT søger at besvare spørgsmålet; Hvordan aktører skaber orden gennem 
en strøm af associationer? (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013). For at besvare dette 
spørgsmål må forskeren følge og beskrive disse strømninger af associationer. Det, der 
er interessant at undersøge i disse strømninger, er hvordan elementer repræsenteres 
eller translateres over afstande mellem aktører i et netværk. Når man forsker med 
udgangspunkt i ANT, handler dette derfor om at beskrive disse translationer, og for-
klaringer må ses i lyset af disse beskrivelser.  
 

”Forklaringspolitik drejer sig om at følge den proces, hvor elementerne 
fra en sammenhæng bliver repræsenteret i en anden sammenhæng. Pro-
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blemet er ikke at give en principiel eller generel forklaring på et fæno-
men, men at beskrive den proces, hvor noget oversættes til en ny situati-
on, og hvordan arbejdet med at repræsentere dette konkret foregår” 
(Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 354).  

 
Med aktør-netværksteori ønsker vi derfor at følge de forbindelser og strømninger, der 
findes mellem aktører, for at forstå translationsprocesser og repræsentationer af ”de-
res virkelighed”.  
 
I en videnskabelig sammenhæng opfatter vi mening som en proces, der skabes, fun-
deres og forandres i interaktionen mellem aktører og deres italesættelse af virke-
ligheden. Dermed har vi i denne afhandling et konstruktivistisk udgangspunkt, hvor 
”et erkendelsesteoretisk problem byttes ud med et empirisk socialvidenskabeligt 
problem” (Jensen & Blok, 2009, s. 7) 
 
I vores analyse inddrager vi sensemaking-teori, som arbejder med en socialkonstruk-
tivistisk tilgang. Med det perspektiv i analysen, kan vi tillade os at udfolde det huma-
ne aspekt, da dette aspekt kan gå hen og blive underbetonet i arbejdet med ANT. Dog 
arbejder vi i denne afhandling ud fra samme principper og tilgang som ANT, hvorfor 
vi placerer os i det konstruktivistiske paradigme. 
 
Empiriindsamlingsmetoder 
I denne afhandling har vi arbejdet med henholdsvis et informantinterview og en et-
nografisk forskningsmetode, som begge er kvalitative empiriindsamlingsmetoder. I 
vores analyse har vi ydermere indhentet empiri fra artikler og hjemmesider. 
  
Informantinterview 
Vi har udarbejdet et informantinterview med en praktiserende sygeplejerske på Ål-
holmhjemmet i Hillerød. Kendetegnet ved denne interviewtype er et åbent og person-
ligt interview (Andersen, 2013, s. 152). Vi fandt denne interviewform relevant, idet vi 
fokuserede på fænomener, netværk og forbindelser. Informantinterviewet blev fore-
taget med henblik på at udvide vores etnografiske undersøgelsesmetode, ved at få 
indblik i forbindelser og netværk, vi ikke selv havde mulighed for at observere. I dette 
tilfælde havde vores informant, sygeplejersken Mie (fuldtidsansat på Ålholmhjem-
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met), førstehåndskendskab til de sociale systemer, vi er interesserede i at studere 
(ibid.). 
 
Et yderligere kendetegn ved et informantinterview er, at det ofte er relativt ustruktu-
reret og åbent, og man er som undersøger i den indledende fase af undersøgelsespro-
jektet (ibid.). Vi arbejdede med en temaramme, der stikordsmæssige angav de emner, 
der søges belyst. Herefter var det i høj grad informanten, Mie, der med sine svar sty-
rede interviewet. 
 
Dette interview kan på sin vis anskues som deltagerobservation, fordi der her foregår 
en social interaktion, hvis form og indhold er afhængig af konteksten. I et mere struk-
tureret interview ser vi omvendt, at interaktionen foregår på forskerens præmisser i 
langt højere grad end ved semistrukturerede interviews (Vallgårda & Koch, 2007, s. 
62) 
 
Valg af informanter  
I vores feltarbejde har vi observeret aktører, der arbejder med velfærdsteknologier i 
ældreplejen. I den forbindelse fik vi kontakt til sygeplejerske Mie, som havde deltaget 
i flere opstartsprocesser med velfærdsteknologier i Ålholmhjemmet, hvorfor vi fandt 
det relevant at interviewe hende. 
 
Vi har haft samtaler og observeret personer med forskellige opgaver og funktioner. På 
den måde fik vi et multifacetterede indtryk af brugen af velfærdsteknologier i ældre-
plejen fra forskellige medarbejdere med forskellige roller og arbejdsfunktioner. 
 
Etnografisk feltstudie - Læren om mennesket 
Ved anvendelsen af etnografisk undersøgelsesmetode gør vi det muligt, at undersøge 
sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori de udspiller sig 
(Vallgårda & Koch, 2007, s. 88). Idet vi anvender etnografisk metode til indsamling 
af empiri, arbejder vi med feltarbejde og deltagerobservation, hvor vi i analysen vil 
behandle egne feltnoter og etnografisk empiri. 
  
I nærværende afsnit vil vi beskrive, hvordan den etnografiske metode praktiseres, og 
hvordan etnografiske studier tager form. Her kommer vi ind på, hvordan processen 
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har været; lige fra de indledende spørgsmål om et genstandsfelt og frem til formidlin-
gen af den producerede etnografiske viden (Vallgårda & Koch, 2007). Etnografi er en 
kvalitativ, beskrivende forskningsmetode, som er udviklet inden for antropologien til 
at beskrive kulturforskelle blandt samfund og folkeslag (Vallgårda & Koch, 2007, s. 
87). Etnografien kan derfor med én sætning betegnes som: studiet af menneskelivet 
(ibid.).  
 
I denne afhandling har vi anvendt en etnografisk metode til indsamling af empiri 
med henblik på at gøre det til genstand for videnskabelig behandling (Hastrup & 
Ovesen, 1985, s. 33). “Den videnskabelige behandling omfatter materiale og den 
måde, man organiserer det indsamlede materiale på med henblik på fortolkning” 
(ibid.). Her er den vigtigste metode til indsamling af empiri det etnografiske feltar-
bejde. Det er her, det etnografiske materiale (empirien) opstår, hvorfor skabelsen af 
viden er baseret på vores førstehåndserfaring som forskere i felten (ibid.). 
 
I feltarbejdet besøger vi en befolkningsgruppe, som vi ønsker at studere. Herefter skal 
vi som forskere være blandt dem i kortere eller længere tid, hvor vi dels gør os iagtta-
gelser og dels stiller spørgsmål. På den måde søger vi at nå til en dybere forståelse af 
dem vi undersøger (Vallgårda & Koch, 2007) 
 
Et centralt element i etnografisk forskningsmetode er, ”at forskeren kan blive både 
overrasket og belært af den virkelighed, forskeren indgår i” (Vallgårda & Koch, 
2007). Det har derfor været vigtigt for os, at vi ikke blev bundet af en form for forsk-
ningsprotokol, der skal implementeres for at skabe bestemte data. På samme tid har 
vi i processen erkendt, at problemformuleringen justeres løbede. Det skyldes den 
empiriske virkeligheds uforudsigelighed.  
 
I denne afhandling har vi arbejdet ud fra grundprincippet om, at forskeren opnår den 
nødvendige erfaring og viden ved at dele tid og rum med de mennesker, der udgør 
undersøgelsesfeltet (Vallgårda & Koch, 2007, s. 91). Vi befinder os på plejehjemmet 
Ålholmhjemmet samt Kildevæld Sogns Plejehjem, hvor vi undersøgte brugen af vel-
færdsteknologier blandt medarbejdere og ledelse henover en periode på halvanden 
måned. Vi besøgte hvert plejehjem 2 dage om ugen op til 5 timer af gangen. Det var 
den mængde tid, vi fik stillet til rådighed af plejecentrenes ledelse. Vi har således ikke 
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haft mulighed for at bruge alle døgnet 24 timer til at observere, men vi har derimod 
kun haft mulighed for at bruge en lille del af al tid. Denne tidsmæssige kontekst kan 
have betydning for vores empiriindsamling, da vi ikke med sikkerhed kan vide, om 
forskningsresultatet vil have været anderledes, hvis vi havde mulighed for, at obser-
vere hen over en længere periode eller i længere tid end de cirka fem timer, to gange 
om ugen. 
  
Ydermere kan den historiske kontekst også have indflydelse på et forskningsresultat. 
“Den historiske kontekst kan have afgørende betydning for forskningsemnet idet 
forskningsemnet kan indgå i en offentlig debat og dermed påvirke de mennesker, 
der udgør forskningsemnet” (Vallgårda & Koch, 2007, s. 91) 
 
I vores afhandling har diskussionen omkring velfærdsteknologier i den offentlige sek-
tor været genstand for offentlig debat hen over en årrække 
(Teknologisk Institut, 2017). Intensiteten i den offentlige debat omkring velfærdstek-
nologier, kan have betydning for vores forskningsresultat, idet den offentlige debat 
kan påvirke de ansatte på Kildevæld Sogns Plejehjem samt Ålholmhjemmet i forhold 
til, deres holdning til velfærdsteknologier og ageren herefter. 
 

3.2 Felten og feltet 
I en etnografisk undersøgelse skelner man mellem felten og feltet (Vallgårda & Koch, 
2007, s. 91) 
 
Felten betragtes som det område, hvor konkrete aktiviteter finder sted, og hvor en 
forsker kan deltage og observere undervejs i feltarbejdet (ibid.). Omvendt vil arbejdet 
med feltet i højere grad vedrøre forskningsemnet, som senere vil blive behandlet med 
teori og analysearbejde. I vores afhandling er felten plejecentrene og feltet er brugen 
af velfærdsteknologier, som senere danner grundlag for analyse.  
 
Feltet omfatter en kontekstualisering af forskningsemnet (Vallgårda & Koch, 2007, s. 
93). At kontekstualisere er en forskningsaktivitet, hvor ‘forskeren søger at forbinde 
forskellige former for viden for at skabe nye betydninger og kundskaber, og er nøje 
relateret til arbejdet med feltet (ibid.). 
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Kontekstualisering - når man ser ting i deres rette sammenhæng - indebærer således 
et valg af netop de fænomener eller forbindelser, som vi som forskere finder mest re-
levante at studere. På samme tid fravælges andre forbindelser. Derved indebærer 
kontekstualisering også et fravalg såvel som et tilvalg (ibid.) I denne afhandling foku-
seres på implementering af velfærdsteknologi, hvorfor kontekstualiseringen sker i 
netop vores valg af fokus på implementering af velfærdsteknologi. Her foretager vi 
valg og fravalg, da vi eksempelvis indsnævrer vores fokus på forbindelser mellem vel-
færdsteknologier og ansatte og fravælger andre områder såsom sociale aktiviteter 
eller frokost for beboerne.  
 
Alle mennesker, som vi møder i felten, er i en eller anden grad gatekeepers for adgan-
gen til indsamling af empiri. Det betyder for os, at adgangen ikke nødvendigvis er 
overstået med ét tilsagn. Første led i processen i at få adgang til et plejehjem, starter 
ved ledelsen. Vi laver en aftale og skriver kontrakt med en plejecenterleder fra hvert 
plejehjem. Allerede på det tidspunkt var det nødvendigt for os at forhandle om betin-
gelserne for feltarbejdets vilkår. Men adgangen til felten og andres menneskers liv og 
virke er dog ikke kun gjort med én central gatekeeper (Vallgårda & Koch, 2007, s. 
94). 
 
Under hele vores feltarbejde foregår en vedvarende forhandling med de mennesker, 
der opholder sig i felten. Som forskere har vi været indstillet på at fortælle op til flere 
gange, hvorfor vi er der, og hvad formålet med vores forskning er. Derfor skal vi i teo-
rien forhandle på ny, når vi møder nye mennesker under undersøgelsen og feltarbej-
det (ibid.). 
 

3.3 Deltagerobservation 
Deltagerobservation er et grundprincip i etnografi, som er en videnskabelig metode. 
Et væsentligt element i deltagerobservation er, at en forsker ikke nødvendigvis behø-
ver at imitere sine studieobjekter, og derved gøre præcis som de mennesker, der stu-
deres (Vallgårda & Koch, 2007, s. 98). Hvis man eksempelvis studerer elitesports-
udøvere, er det ikke nødvendigt, at forskeren gør og opfører sig som dem. Tværtimod 
skal forskeren gøre brug af den særlige position som uvidende til netop at kunne for-
stå livsvilkårene for de udforskede. ‘Deltagerobservation implicerer, at forskeren 
giver sig hen til en anden virkelighed og forandres, uden at lade sig absorbere af 
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den’ (ibid.). Mange forskere sammenligner deltagerobservation med en ‘læringspro-
ces’ og beskriver deres egen position som ‘lærling’ (ibid.). 
 
Deltagerobservation er feltarbejdets primære metodiske praksis (ibid.). Det er i selve 
bestræbelsen på at observere mennesker, at forskeren opnår en plads i det fællesskab, 
forskeren studerer (ibid.). Man får derved mulighed for at erfare en anden verden og 
på samme tid observere på helt nært hold. Det unikke ved feltarbejde og deltagerob-
servation er, at det empiriske materiale opstår gennem forskerens involvering med de 
udforskede. I den forbindelse bliver forskeren selv og forskerens erfaringer en del af 
undersøgelsesfeltet (ibid.). Metoderne fordrer således, at forskeren etablerer og sam-
tidig vedligeholder sociale relationer til dem, der udforskes, og derfor også sætter ”sin 
egen person og subjektivitet på spil” (Vallgårda & Koch, 2007, s. 88) 
 
”Feltarbejdet og deltagerobservation påvirker såvel forskeren som de mennesker, 
der udgør undersøgelsesfeltet, og dermed undersøgelsen og skabelsen af viden” 
(ibid:88). 
  
Deltagerobservation er en metodisk strategi, der ikke er struktureret af forskeren, 
men derimod grundlæggende går ud på, at man som forsker skal registrere menne-
skers sociale liv og ageren på dette livs præmisser i det omfang, det er muligt. På 
samme tid er det vigtigt at erkende som forsker, at de udforskede kan blive påvirket 
af forskerens tilstedeværelse (Vallgårda & Koch, 2007) 
 
Etnografisk metode og deltagerobservation har i denne afhandling gjort det muligt, at 
få indgående kendskab til implementering af velfærdsteknologi i ældreplejen. Ved 
brug af deltagerobservation har vi netop fået en unik mulighed for at tilgå informati-
oner om det, der kan fortælles, men som ikke nødvendigvis bliver fortalt helt eksplicit 
af personalet eller ledelsen i plejehjemmet. Derved kommer vi “bag om ordene”, og vi 
får en fornemmelse af, hvad der forties i en specifik kontekst. 
  
Ved denne forskningsmetode har vi fået mulighed for, at indfange hvad der er me-
ningsfuldt for ledelsen og medarbejderne i forhold til brugen af velfærdsteknologier. I 
vores feltarbejde er vi bevidste om vores egen observationshabitus (ibid.). Det vil si-
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ge, vi erkender, det kan forekomme, at det kun er visse elementer, der fanger vores 
opmærksomhed og registreres, mens andre ikke gør.  
 

3.4 Kvalitative interviews og feltnotater 
I det antropologiske arbejde kan deltagerobservation og interviews ikke adskilles 
stringent (Vallgårda & Koch, 2007, s. 102). Når vi udfører en deltagerobservation in-
deholder det ligeledes dialog med dem, der udforskes. På samme tid kan vi føre en 
samtale eller stille spørgsmål til dem, vi observerer. Det ses derfor som en integreret 
del af at deltage og observere (Vallgårda & Koch, 2007). 
 
I vores feltarbejde har vi derfor gået i dialog med mennesker i felten og haft flere 
samtaler. På den måde etablerer vi både en stærkere og mere tillidsfuld relation, og vi 
kan på samme tid få mere information omkring de områder, vi finder særligt interes-
sante.  
  
Undervejs i vores undersøgelse har vi taget feltnotater (Vallgårda & Koch, 2007), som 
har gjort det muligt for os at fastholde og bevare vores egne observationer og erfarin-
ger. Disse notater bliver senere til viden, som opbevares som empirisk materiale, der 
efterfølgende gøres til genstand for analyse i denne afhandling. 
  
Det er alene på baggrund af feltnotaterne, at det har været muligt for os at finde en 
interessant problemstilling til denne afhandling. På samme tid er disse feltnotater 
betydelige i vores arbejde med at illustrere en vigtig analytisk pointe i den endelige 
afhandling. 
  
Vi har kontinuerligt nedfældet notater, hvor vi noterer tidspunkt, navn og alder på 
informanten - hvis det altså var muligt at indhente de informationer. Her skriver vi, 
om det der sker, det der er og det der siges. Vi noterer os så meget som muligt, da alt 
potentielt kan være væsentligt i den senere analyse. ” 
 

”Det er ikke altid, at betydningen af det, forskeren ser og registrerer, er 
åbenlys, mens det sker. Derfor er feltnotaterne essentielle for at opnå en 
analytisk forståelse, der overskrider den umiddelbare forståelse, der op-
står i situationen” (Vallgårda & Koch, 2007, s. 105). 
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Ved enkelte samtaler har vi gjort brug af lydoptagere. Dog er det stadig væsentligt at 
notere det vi ser og oplever under en given samtale. 
  
De detaljerede feltnotater påbegyndte vi ved allerførste møde med plejecentrenes le-
delse. Det væsentlige ved en etnografisk undersøgelse er netop, at man tager så man-
ge notater som muligt, om det der foregår og fortælles, da det alt sammen kan blive 
relevant i den senere analyse. Endvidere har det været rart for os at signalere, at vi 
tager notater, for derved at betone, at vi er til stede i et forskningsøjemed (ibid.). 
  
Vores notater blev typisk foretaget i en lille bog, vi hver især have med, hvor vi skrev 
små notater og stikord. Derudover nedskrev vi altid tidspunkt. Hvis vi gik i dialog 
eller havde en samtale skrev vi alder, køn og arbejdstitel ned, da disse informationer 
kunne have betydning for det, der blev sagt. Efter aftale med ledelsen på begge pleje-
hjem har vi ændret alle navne, der indgår i empirien. Dog er dette ikke gældende for 
sygeplejersken Mie eller ledelsen på begge plejecentre.  
 
Efter vi havde taget notater på vores blok, skrev vi dem ud på en computer, som der-
efter blev til de egentlige feltnotater, der netop består af mere sammenhængende 
tekststykker om forløb og aktiviteter. Desværre var det ikke i alle situationer, at det 
var hensigtsmæssigt eller muligt at tage notater på en blok. I visse situationer kunne 
det virke forstyrrende på en samtale og samvær, og dermed påkalde sig for meget 
uhensigtsmæssig opmærksomhed (ibid.). Kunne vi ikke tage notater i situationen, 
gjorde vi det dog hurtigst muligt efter.   
 
Da vi er to studerende, der arbejder på denne afhandling, har vi begge taget noter, og 
vi har derfor haft dobbeltnotater fra hvert besøg. Disse notater har vi samlet i ét notat 
fra hvert besøg. 
  
Endeligt er det i læsningen af feltnotaterne, at ideer til analysen opstår. Netop feltno-
taterne er helt afgørende for det analytiske arbejde, fordi det netop fordrer til en helt 
anden refleksion end hvis vi blot skulle forholde os til det, der lagres i vores hukom-
melse (ibid: 107). 
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“Feltarbejde og deltagerobservation er unikke ved, at det empiriske ma-
teriale opstår gennem forskerens involvering med de udforskede, og at 
forskeren selv - og forskerens erfaringer - bliver en del af undersøgelses-
feltet” (Vallgårda & Koch, 2007, s. 88). 

 
Ovenstående vilkår stiller krav om refleksivitet (ibid.). Her retter vi kritisk opmærk-
somhed på de valg, vilkår og sociale processer, der har betydning og indflydelse på 
det empiriske materiale og ydermere på den færdige undersøgelse. 
  
Indsamlingsprocessen indeholder tekniske problematikker (ibid.). Som forskere vil vi 
allerede inden feltarbejdet igangsættes have en eller anden form for holdning eller 
forforståelse af det emne, vi vil undersøge. Disse holdninger kan have betydning for 
den måde, vi organiserer materialet på og vores fortolkning af empiri, som netop kan 
hænge sammen med vores opfattelse af, hvad der udgør det etnografiske materiale.  
 
Vi erkender derfor, at etnografiens videnskabelige baggrund og metode ikke alene er 
medbestemmende for de resultater, vi opnår. Vi mener, det er svært at gennemføre 
en fuldkommen objektivitet, hvor mennesker studerer andre mennesker. I vores felt-
arbejde har vi arbejdet ud fra den præmis om, at ‘betydning skabes i relation mellem 
mennesker, ikke blot inden for én kultur, men også for eksempel i forholdet mellem 
etnografen og det folk, han/hun studerer’ (ibid: 51). 
  
Med udgangspunkt i ovenstående perspektiv, kan man sætte spørgsmålstegn ved på-
lidelighed (reliabilitet) og gyldighed (validitet). Vi er bevidste om, at en etnografisk 
forskningsmetode er en kvalitativ metode, som derfor ikke kan vurderes ud fra sam-
me kriterier som en kvantitativ forskningsmetode. Men spørgsmålet om reliabilitet 
og validitet er i kvalitativ forskning noget man længe har diskuteret (Vallgårda & 
Koch, 2007, s. 108) 
 
Ved reliabilitet forstås der, at en anden forsker ville generere præcist samme resulta-
ter i samme setting (Vallgårda & Koch, 2007, s. 109). Her vil etnografi typisk ikke 
opfylde kravet om reliabilitet idet, “det ikke er muligt, at gentage det etnografiske 
feltarbejde for at undersøge, om en anden forsker kan få samme resultater” (ibid.). 
Derudover er reliabilitet ikke aktuelt idet menneskers adfærd ikke er statisk, og aldrig 
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kan gengives uagtet af typen af undersøgelsesdesign (LeCompte & Goetz, 1982). Med 
etnografiske studier er det i stedet muligt at sammenligne forskningsresultater med 
lignede studier, og man kan dermed reflektere over årsagerne til forskellige fund 
(Vallgårda & Koch, 2007, s. 108) 
  
Når vi beskæftiger os med etnografisk validitet, kan man tale om at tre validitetskrite-
rier, som skal være opfyldt (Vallgårda & Koch, 2007, s. 108). Første validitetskriteri-
um beror sig på teoretisk åbenhed (ibid). Det består i, at forskeren skal synliggøre de 
valg, der foretages undervejs i feltarbejdet. Det vil sige, at forskeren justerer det teo-
retiske perspektiv, eller omformulerer problemstillingen i mødet med den etnografi-
ske virkelighed (ibid.). 
 
Det andet validitetskriterium går ud på, at forskeren skal synliggøre i sine feltnoter, 
hvilke relationer og netværk forskeren indgår i (ibid.). Det findes nødvendigt at syn-
liggøre ovenstående med henblik på at validere forskningen. 
 
Det tredje og sidste validitetskriterium består i, at forskeren ekspliciterer den ind-
samlede empiri (som tager form som feltnotater) til at understøtte analysen og de 
argumenter, der anvendes i det færdige forsknings-dokument (ibid.). 
 
Under vores undersøgelse har vi været opmærksomme på disse kriterier, og vi vil der-
for mene, at vores empiri lever op til ovenstående kriterier for validitet.  
 
 

 
  



Analyse

KAPITEL 4
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Kapitel 4 - Analyse  

I nærværende analyse vil vi grundlæggende undersøge, hvordan implementerings-
processen af velfærdsteknologier skabes i et netværk med forbindelser mellem invol-
verede aktører. Med ANT opererer vi ud fra en konstant sætten-i-forbindelse af aktø-
rer (Jensen & Blok, 2009). Det betyder, at når vi i denne afhandling retter et fokuse-
ret blik på en velfærdsteknologi, så bliver det en undersøgelse af, hvordan denne ak-
tør hele tiden sættes i forbindelse med andre aktører. Målet er at følge de translatio-
ner mellem aktørerne, der skaber synlige og sporbare forbindelser. 
 

På den måde danner vi grobund for at kunne besvare vores problemformulering, da 
et netværk, forbindelser, translationsprocesser, magt og blackbox alt sammen er væ-
sentlige begreber at arbejde med for at forstå en implementeringsproces.  
 
I vores analyse udvælger vi dele af vores empiri, og analyserer derfor på forskellige 
translationsprocesser, som alt sammen siger noget om en implementeringsproces. 
Slutteligt i analysen vil vi sammenfatte disse translationsprocesser til at beskrive det 
netværk, de alle er forbundet til. 
 
Vores empiriske data vil i den sammenhæng blive anvendt til at opspore disse forbin-
delser i et netværk på henholdsvis Ålholmhjemmet og Kildevæld Sogns Plejehjem. 
 

4.1 Den indledende samtale: Kildevæld Sogns Plejehjem 
  
I den indledende korrespondance med Kildevæld Sogns Plejehjem i København fik vi 
etableret kontakt med plejecenterleder Margit. Hun tog positivt imod vores henven-
delse og forespørgsel, og ville derfor gerne høre nærmere om den undersøgelse, Kil-
devæld Sogns Plejehjem potentielt kunne involveres i. Kort efter første indledende 
kontakt, blev vi inviteret til et møde på plejehjemmet, hvor vi her skulle fremlægge og 
uddybe, hvordan vores undersøgelse på Kildevæld Sogns Plejehjem skulle tage form 
(Bilag 2, Dato:26/02/18). Tilstedeværende under dette møde var forstander Margit, 
afdelingsleder Bettina, afdelingsleder Mette, sygeplejerske/afdelingsleder Joan, Ida 
og Simone. 
  
Til vores første møde blev vi bedt om at præsentere os selv. Hertil fortalte vi, at vi var 
to studerende fra CBS, der ønskede at undersøge brugen af velfærdsteknologi i æld-
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replejen. Centerleder Margit var hurtig til udtrykke sin bekymring i forhold til, hvad 
to CBS-studerende ønskede at undersøge på netop deres plejehjem. ”Handler projek-
tet om besparelser?” spurgte Margit med en vis skepsis og bekymring i stemmen (Bi-
lag 2, Dato:26/02/18). Hertil uddybede vi vores projekt, som åbnede op for en større 
dialog omkring rammevilkårene for vores arbejdsproces og undersøgelse på pleje-
hjemmet. 
 
I kraft af at vi er studerende på CBS, blev der hurtigt sået tvivl omkring vores formål 
med opgaven. ”I kommer jo fra Handelshøjskolen” siger Margit. I samme ombæring 
ytrede Margit sin bekymring om, at opgaven ville omhandle besparelser i plejesekto-
ren, hvilket ikke var i hendes interesse.  
 
I den forbindelse fandt vi det væsentligt at klargøre vores rolle og dermed uddybe, at 
vi ønskede at observere og studere sammenhænge, arbejdsprocesser samt brugen af 
velfærdsteknologi heri, og at vi derfor ikke som udgangspunkt ville have det økono-
miske aspekt for øje (Bilag 2, Dato:26/02/18). På daværende tidspunkt kunne vi ikke 
endeligt sige noget omkring det færdige produkt. Det skyldes, at vores feltarbejde på 
plejehjemmet skal forme opgavens vinkel og problemformulering. Vi skal lade empi-
rien tale. Dertil lagde vi op til, at vi løbende kunne orientere dem om vores tanker 
omkring projektet, og derfor involvere dem i det omfang, der passede Margit. Denne 
uddybning af vores roller skabte en vis åbenhed over for vores undersøgelse, og Mar-
git kunne udvise en bredere accept. 
 
I ovenstående og indledende samtale med Margit, kan vi betragte afgørende og helt 
centrale forhandlinger mellem de involverede aktører i et netværk. 
 
For at blive i Latours terminologi kan vi udlede, at der til dette indledende møde sker 
en translationsproces. Idet vi træder ind ad døren, opstår en forbindelse, der ikke 
eksisterede før. I denne translationsproces kan vi spore en mægling mellem os (Ida 
og Simone) samt ledelsen. En forhandling er hermed gået i gang, og Margit stiller 
afklarende spørgsmål i sin søgen efter at skabe orden og stabilitet. Vi udleder her, at i 
det øjeblik Margit accepterer hendes repræsentation af vores rolle, er vi ikke til fare 
for destabilisering og uorden i netværket, og vi er derfor accepteret i det netværk, hun 
har forbindelse til. 
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Gennem denne translationsproces etableres nogle obligatoriske passagepunkter, for 
de involverede aktører i netværket på Kildevæld Sogns Plejehjem. Passagepunkter må 
her forstås som noget alle aktører må forholde sig til for at opnå deres mål. Til det 
indledende møde forholder vi os til Margits bekymring, som vi forsøger at imøde-
komme. På den måde er der en større chance for, at vi kan opnå vores mål med at 
udføre et feltarbejde på Kildevæld Sogns Plejehjem. Dette møde kan derfor betragtes 
som et passagested, hvor aktører, i dette tilfælde Ida og Simone, er nødsaget til at 
passere med henblik på at fremme vores interesse for at udføre vores undersøgelse. I 
det øjeblik vi (Ida og Simone) etablerer de nødvendige kanaler for at opnå et bestemt 
mål, bliver translationen mulig. 
   
Godt 15 minutter inde i mødet siger afdelingsleder Bettina: 
 

”[…] jeg ved ikke, om vi er en spændende nok case, da vi ikke benytter 
særligt meget velfærdsteknologi”. Bettina og Margit fortalte, at Kildevæld 
Sogns Plejehjem snarere er ”gennemsnitligt” i forhold til brugen af vel-
færdsteknologier. Dertil fortalte vi, ”[…] det eneste, der er afgørende for os 
er, at undersøge brugen af velfærdsteknologier. Men det betyder ikke, at 
det plejehjem vi undersøger, skal bruge mange velfærdsteknologier, men 
blot at de bliver anvendt. Størrelsesordningen er i og for sig underord-
net” (Bilag 2, Dato:26/02/18). 

 
Kort efter fik vi præsenteret, hvilke velfærdsteknologier de anvendte i det daglige ar-
bejde på plejehjemmet. Her opremsede Bettina, Margit, Joan og Mette ni teknologier. 
 
Det paradoksale i ovenstående observation, er, at vi tidligere fik fortalt, at Kildevæld 
Sogns Plejehjem ikke anvendte synderligt mange velfærdsteknologier. Men i oprems-
ningen af velfærdsteknologier, får vi præsenteret hele ni forskellige teknologier. Jo 
mere de begyndte at opremse teknologier, jo mere gik det op for dem, hvor mange de 
faktisk benyttede i den daglige arbejdsgang (Bilag 2, Dato:26/3/18). Et eksempel på 
dette, kan ses i følgende korrespondance mellem afdelingslederne: 
 

Bettina: ”[…] så er der jo også loftliften” (Bilag 2, Dato:26/3/18). 
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Joan: ”Når ja, den er man jo blevet så vandt til efterhånden. Man glem-
mer helt, at den jo også er en velfærdsteknologi, fordi den er så indlejret i 
vores hverdag” (Bilag 2, Dato:26/02/18). 

 
I ovenstående korrespondance kan vi se, hvordan ledelsen til at starte med ikke er 
klar over, hvor meget velfærdsteknologi, de arbejder med til dagligt på plejehjemmet. 
Det perspektiv finder vi interessant, idet vi allerede i den indledende samtale får et 
indtryk af, at visse velfærdsteknologier opfattes som ligegyldigheder. Vi kan altså 
allerede tidligt i forløbet konstatere, at for ledelsen er der visse velfærdsteknologier, 
der lader til at være etableret så stabilt, at ledelsen accepterer dem og derved ikke 
længere tænker over deres eksistens. Dermed kan vi i translationen se, at visse vel-
færdsteknologier betragtes som en black box af ledelsen. 
 
Ledelsens fremstilling af velfærdsteknologier giver anledning til at undres over, hvor-
vidt denne black boxing af velfærdsteknologier involverer flere aktører – altså om 
medarbejderne også betragter disse velfærdsteknologier som værende en black box.  
 
Mødet nærmer sig sin afslutning, og vi aftaler at udforme en kontrakt. Denne kon-
trakt skal forsegles med en underskrift af Bettina, Ida og Simone (Bilag 2, Da-
to:26/02/18). Man kan betragte kontrakten som et dokument, der sætter rammerne 
for vores undersøgelse. Vi argumenterer for, at kontrakten således bliver en aktør, 
som vi alle tilskriver magt, idet involverede aktører handler ud fra denne. 

Som nævnt tidligere i afhandlingen skal magt, i et ANT-perspektiv, ses som en kon-
sekvens snarere end som en årsag. Magt er ikke noget man har, men noget andre til-
skriver én gennem handling (Latour, 1986). 

Vi kan betragte kontrakten som værende magtfuld i det omfang, den angiver et sæt 
handlingsmuligheder i et netværk, som aktører (herunder Simone, Ida og ledelsen), 
der er i forbindelse med kontrakten, handler ud fra (Latour, 1986). Ydermere define-
rer kontrakten roller samt rammerne for vores feltarbejde. Således mobiliseres kon-
trakten så den står som talsmand for netværket.  
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4.2 Den indledende samtale: Ålholmhjemmet 
Pia, områdeleder: ”Velkommen til Ålholmhjemmet. Jeg glæder mig til at vise jer lidt 
rundt, og bagefter skal jeg høre mere om jeres projekt” (Bilag 1, Dato 28/2-2018, kl: 
9:30).  
 
Vi bliver mødt af en imødekommende områdeleder ved navn Pia. Hun står klar ved 
hoveddøren, og venter vores ankomst. Vi bliver taget godt imod, og Pia går hurtigt i 
gang med at vise os rundt på stedet. Plejehjemmet er indrettet med blandt andet 
teaktræsmøbler på gange og i stuer. Der pyntes med tæpper, vægophæng, sofagrup-
per og potteplanter. Derudover har plejehjemmet en kat, som ”flere af beboerne er 
meget glade for,” lyder det fra Pia (ibid.). De ansatte på plejehjemmet bærer ikke ar-
bejdsuniformer, men har i stedet er de iklædt, hvad der ligner hverdagstøj (ibid.).  
 

”[…] her på stedet forsøger vi at bevæge os væk fra et institutionslignende 
plejehjem. Vi ligger i stedet vægt på at skabe et hjemmeligt sted. Derfor 
går vi meget op i indretningen, stemningen, aktiviteterne og vores fine 
have. Det er alt sammen elementer, som helst skal give sit bidrag til, at 
beboerne og medarbejderne føler her er rart at være. Det er også derfor, 
medarbejderne ikke bærer uniformer, men i stedet helt almindeligt tøj. 
Det er med til at skabe den her form for hjemmelighed” (Bilag 1, Dato 
28/2-2018, kl:9:30 ). 

 
Simone: ”Det lyder som en helt strategi for, hvordan I driver Ålholm-
hjemmet?” (ibid.).  

 
Pia: ”Det kan man godt kalde det. Altså vi arbejder ud fra det, vi kalder 
Eden Alternative, som ligesom har en vision for, hvordan vi skal drive 
plejehjemmet. Med Eden Alternative er målet meget simpelt; det skal væ-
re værd at leve. Vi har 10 grundprincipper, som vi arbejder ud fra, og det 
gør alle vores medarbejdere” (ibid.).  
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Ovenstående observationer og dialog er et udtryk for en translationsproces, hvor vi i 
ser Eden Alternative som en aktør i et netværk forbundet med medarbejderne på Ål-
holmhjemmet. 
 
Eden Alternative udstikker 10 grundprincipper, som et plejehjem må arbejde ud fra, 
før man kan lade sig registrere under Eden Alternative filosofien (Eden Alternative, 
2016). Principper såsom et øget fokus på hjemlighed og rummelighed er afgørende 
for den måde medarbejderne arbejder på. Vi kan eksempelvis se, at samtlige medar-
bejdere på Ålholmhjemmet er iklædt almindeligt tøj. Vi så absolut ingen medarbejde-
re, der var iklædt en uniform, hvilket var en diametral modsætning til Kildevæld 
Sogns Plejehjem, hvor alle bar uniformer.  
 
Den observation taler ind i filosofien omkring Eden Alternative. Og vi kan derfor be-
tragte Eden Alternative som værende en integreret del af arbejdsgangene på Ålholm-
hjemmet. 
 
I et ANT-perspektiv kan man argumentere for, at Eden Alternative i den forbindelse 
kan betragtes som en aktør, der angiver retningslinjer for en bestemt handling, og 
magten tilskrives fra medarbejderne, idet de handler ud fra en bestemt retning. Magt 
kan i denne sammenhæng betragtes som et produkt og en konsekvens af en translati-
onsproces, som Eden Alternative indgår i. I forbindelse med, at Eden Alternative 
danner rammerne for at arbejde på en bestemt måde, skabes magt. 
 
Senere samme dag møder vi på en medarbejder, der er gået i kast med at benytte et 
forflytningsredskab, der kaldes en Raizer (bilag). Vi når ikke at se den i brug, men får 
set medarbejderen pakke den sammen. Her opstår der nogle komplikationer. 
 

Kirsten: ”Ej altså, hvorfor gider den ikke samarbejde” (Bilag 1, Dato 28/2-
2018, kl:13.00 ). 
 
Simone: ”Er det svært at samle den sammen?” (ibid.) 
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Kirsten: ”Ja, det er er lidt svært […] Det er mest, når der kommer en ny 
teknologi, det kan jeg ikke så godt finde ud af, men man er jo nødt til det” 
(ibid.). 
 
Ida: ”Er det sådan, du har det med alt ny teknologi?” (ibid.). 
 
Kirsten: ”Altså jeg kan kun lide nogle af dem. Men meget af det, kan jeg 
godt undvære. Og det er lidt uheldigt, jeg arbejder et sted, hvor man pri-
oriterer sådan noget her (teknologier) meget” (ibid.). 
 
Ida: ”Hvordan har du det med det?” (ibid.). 
 
Kirsten: ”Jeg er rigtig glad for at være her. Jeg synes bare, her er rart at 
være og arbejde. Jeg kan godt lide den måde, alle medarbejdere bliver 
hørt på og den åbenhed, der er blandt alle mine kollegaer. Og så kan jeg 
godt lide, at man kredser lidt mere om beboerne. Det er helt anderledes 
end på det plejehjem, jeg tidligere var ansat ved” (ibid.).   

 
Ud fra ovenstående observation og korrespondance med Kirsten, kan vi forsigtigt ud-
lede, at arbejdsmiljøet i dette tilfælde har en betydning for accepten af velfærdstekno-
logier. Eden Alternative rummer nogle værdier, som Kirsten lader til at være taknem-
lig for. På trods af Kirstens kritiske blik på teknologier, vælger hun trods alt at gå på 
kompromis med hendes holdning til teknologier til fordel for et ”godt” arbejdsmiljø.  
 
Dialogen og situationen med Kirsten kan være med til at tegne et billede af, at Eden 
Alternative kan have stor betydning for, hvorvidt en medarbejder kan acceptere en 
velfærdsteknologi. I princippet kunne Kirsten blot finde en anden arbejdsplads, som 
arbejdede mindre med velfærdsteknologier. Men i dette tilfælde ser vi en medarbej-
der, hvor et godt arbejdsmiljø vægtes højere. Om Kirsten holdning eller tiltro til vel-
færdsteknologier så bliver bedre, det kan kun tiden vise. 
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4.3 Eden Alternative og implementering  
Under feltarbejdet mødte vi en sygeplejerske ved navn Mie. Hun arbejder fuldtid på 
Ålholmhjemmet med ansvar for forskellige velfærdsteknologier, og hun er 27 år 
gammel. Efter aftale foretog vi et interview med Mie. I følgende afsnit tager vi ud-
gangspunkt i et udsnit af selvsamme interview. 
 

Ida: ”Hvor får I inspirations fra, når I skal udvide jeres repertoire af vel-
færdsteknologier?” (Bilag 3). 
 
Mie: ”Vi tager eksempelvis til et arrangement, der kaldes demensdag.  
Her er der forskellig teknologi. Jeg har eksempelvis set et spil, som kom-
mer fra sådan en projekter. Altså den projekterer spil på et bord. Det er 
noget, der ikke fysisk er der, men det ligner, at det er der, hvis I forstår?” 
(Bilag 3). 

  
Ida: ”[…] Er det noget, I kunne forestille jer, at hente ind til jeres pleje-
hjem?” (ibid.). 

  
Mie: ”Det, jeg synes, er lidt fjollet med den projekter, det er, at man skal 
installere den på et stativ, og det er enormt svært, for den er stor og tung. 
Og det er ikke muligt at flytte rundt på den. Den står fast et sted. Den er 
meget stor og klodset, og den ser ikke særligt hjemmelig ud” (ibid.). 

  
Simone: ”I går også meget op i, at der skal være hjemligt her på stedet?” 
(ibid.). 

  
Mie: ”Det er jo fordi, vi arbejder med det der Eden” (ibid.). 

  
I interviewet med Mie, finder vi det interessant, hvordan Mie vælger at afvise idéen 
om, at gøre brug af den ”store og klodsede” demensprojekter. Mie mener ikke, denne 
velfærdsteknologi passer ind i den ”hjemmelige” stil på Ålholmhjemmet. Med ud-
gangspunkt i sensemakingteori (Weick, 1995) ser vi her en meningsskabelsesproces 
funderet og relateret til det man kan kalde for udvundne tegn (Weick, 1995, s. 49) 
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Disse udvundne tegn behandles i sensemakingteori som referencepunkter, og de kan 
tage alle former, fysiske såvel som symbolske, og benyttes ifølge Weick som funda-
ment i meningsskabelse (ibid.). 
 
I interviewet med Mie fremgår det eksempelvis tydeligt, at Mie ser en kobling mellem 
Eden Alternative filosofien og følelsen af hjemmelighed. For Mie er Eden alternative 
årsag til Ålholmhjemmets hjemmelighed, og en såkaldt demensprojekter passer ikke 
ind i den hjemlige stemning på Ålholmhjemmet. 
 
Eden Alternative kan med udgangspunkt i sensemaking, anses som et udvundet tegn, 
da det bruges som referencepunkt til at danne en mening omkring, hvorvidt en de-
mensprojekter skal implementeres på Ålholmhjemmet.  
 
I dette tilfælde er Eden Alternative en afgørende aktør, der har stor indflydelse på en 
implementering af en velfærdsteknologi og i så fald også, hvorvidt en velfærdstekno-
logi bliver afskrevet eller ej. Begge udfald er betonede af den filosofi, der ligger bag 
Eden Alternative. I et ANT-perspektiv kan vi her betragte en nonhuman aktør (Eden 
Alternative), som i betragtelig grad er med til at forme interaktionerne. Her hævder 
Latour, at en social interaktion ikke kan finde sted uden forudgående indramning 
(Jensen & Blok, 2009, s. 174), hvilket også illustreres i ovenstående observationer og 
dialoger omkring Eden Alternative.  
 

”I forhold til det sociale ordensproblem er pointen endvidere, at alle disse 
nonhumane aktører i reglen er betydeligt mere holdbare, betydeligt mere 
varige og betydeligt mere pålidelige end mennesker” (Jensen & Blok, 
2009, s. 174) 

 
I vores analyse kan dette illustreres ved Eden Alternative, der bygger på hjemmelige 
værdier, og derved har en evne til at påvirke medarbejdernes holdning til teknologier. 
 

4.4 Implementering af en spiserobot 

Kildevæld Sogns Plejehjem og Ålholmhjemmet har begge erfaringer med velfærds-
teknologien en spiserobot. Men erfaringer er ikke entydige. De divergerer.  
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4.4.1 Kildevæld Sogns Plejehjem  
Til vores indledende møde med Kildevæld Sogns Plejehjem fortalte ledelsen, at de 
tidligere har stiftet bekendtskab med en spiserobot. 
 

Bettina, afdelingsleder: ”Vi har en spiserobot. Men lige nu samler den støv 
i kælderen, og bliver i øjeblikket ikke taget i brug. Vi har erfaringer med, 
at de ældre ikke kan finde ud af at bruge den af sig selv, fordi der skal be-
stemte indstillinger til, før at den kan starte. Spiserobotter vil ellers være 
optimale for eksempelvis handikappede, der er klare i hovedet, som kan 
forstå, at der skal bestemte bevægelser til, at de kan fungere. Men vi har 
mange ældre her på stedet, som ikke er klare nok i hovedet, til at få den 
spiserobot til at fungere optimalt for dem. Derfor bruger vi den ikke” (Bi-
lag 2). 

Vi ser her et eksempel på en teknologi, der er for kompleks for mange af Kildevæld 
Sogns Plejehjems beboere.  
 
Det perspektiv bringer os i en ny situation i forhold til implementering af velfærds-
teknologier. Her bringes beboerne nemlig i spil, og kan være af afgørende betydning 
for, hvorvidt en velfærdsteknologi får chancen for at blive en integreret aktør på Kil-
devæld Sogns Plejehjem.  
 
Vi kan udlede, at visse beboere kan have begrænsende handlingsmuligheder, som 
konsekvens af alderdom eller sygdom. Ydermere kan vi betragte spiserobotten på 
Kildevæld som en aktør, der ikke er forbundet til et netværk. Det skyldes, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er en aktør, den kan forbindes til. I dette tilfælde en bebo-
er. Vi skal dog huske, at det ikke er et statisk øjebliksbillede, hvorfor denne spiserobot 
potentielt kan blive implementeret på et senere tidspunkt. 
  



	 52	

4.4.2 Ålholmhjemmet 
I følgende analyse vælger vi at inddrage sensemaking-teori for at udfolde, hvordan en 
aktør skaber mening og forståelse af en teknologi. Her sigter vi efter at give et mere 
nuanceret billede af en translationsproces. 
 

”På ålholmhjemmet har områdeleder Pia modtaget en ny spiserobot (se 
bilag for definition). Denne teknologi er blevet udvalgt af plejecentrets di-
rektør, og da Pia er plejecentrets velfærdsteknologi-ansvarlige, er det 
hendes opgave at få spiserobotten implementeret” (Bilag 1, 12/3-18). 
 
”Vi mødes med Pia, som tager os med ind i et mindre lokale med den nye 
spiserobot. Som noget af det første, fortæller Pia: Jeg er jo velfærdstekno-
logi-ansvarlig. Derfor er det også vigtigt, at jeg kan forstå og fremvise 
den på bedste vis for mine kollegaer. Så jeg skal lige lære den at kende 
først” (Bilag 1, 12/3-18). 

 
Som Pia nævner i ovenstående citat, er det helt centralt for hende, at have en bred 
forståelse for spiserobottens funktioner, så hun derefter er klædt på til at præsentere 
den for medarbejderne på Ålholmhjemmet.  
 
Med udgangspunkt i ANT ved vi, at når Pia vil præsentere spiserobotten til sine med-
arbejdere, sker der det, ANT vil kalde en oversættelse eller translationsproces. I en 
sådan translationsproces, bliver Pia gjort til talsmand – eller kvinde – for teknologi-
en, fordi hun taler på vegne af noget andet. Det er her, vi kan observere selve forbin-
delsen mellem Pia og spiserobotten.  
 
Ifølge Weick (1995) starter en meningsskabelsesproces hos meningsskaberen. Me-
ningsskaberen er et individ, der skaber mening om noget (Weick, 1995).  
En identitet bliver konstitueret i den situation, du som individ befinder dig i.  
 

”Identiteter opstår ud af interaktionsprocessen. At skifte mellem inter-
aktioner er at skifte mellem definitioner af sig selv” (Weick 1995:20). 
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I ovenstående situation, vurderer vi, at Pia går fra at være daglig leder på Ålholm-
hjemmet til at indtage en rolle som ”lærling”, idet hun ønsker at ”lære” mere om den 
nye spiserobot. På denne måde kan man ifølge Weick forstå, at Pias identitet (som 
lærling) konstitueres i den kontekst, hun befinder sig i. 

 
”Pia åbner kassen med spiserobotten i, og begynder at pakke den ud. Hun 
tager en manual frem, hvorefter hun konstaterer: Ej, de der manualer, 
kan man ikke bruge til noget. Herefter skubbes manualen ud mod hjørnet 
af bordet” (Bilag 1, 12/3-18). 
 
Pia: ”De (manualerne) siger aldrig noget, man kan bruge. Jeg finder altid 
en vejledning på YouTube” (Bilag 1, 12/3-18). 
 
Med Pias afstandstagen fra manualen, søger hun i stedet nye veje i målet 
om at få spiserobotten til at give mening. Hun begyndte at søge efter vej-
ledningsvideoer på YouTube (Bilag 1, 12/3-18). 

 
I det øjeblik Pia siger ”Jeg finder altid en vejledning på YouTube” har hun skabt en 
tilstrækkelig plausibel mening om situationen og behøvede ikke længere at koncen-
trere sig om manualen. På den måde kan vi betragte sensemaking begynde at stabili-
sere sig (Weick, 1995), idet Pia skaber en plausibel mening snarere end den præcise 
mening som manualen ville have givet hende.  

 
”At have et præcist kort over omgivelserne er muligvis mindre væsentligt 
end a have et kort, der bringer orden i verden og indbyder til handling” 
(Murphy, 2015, s. 36). 

 
Ydermere er det nærliggende at tro, at Pia har dårlige erfaringer med manualer, da 
hun mener, ”de aldrig siger noget, man kan bruge”. Med sensemaking teori, kan det 
forklares ved at sensemaking er igangværende (Weick, 1995).  
 
 
Når sensemaking er igangværende, betyder det, at meningsskabelse er et konstant 
flow uden en start eller slut. Her siger Weick (1995) dog, at der kan forekomme af-
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brydelser i flow’et. En afbrydelse i et sensemaking-flow kan medføre følelsesmæssige 
reaktioner, der påvirker sensemakingprocessen. Derfor er det gennem afbrydelser af 
strømme eller flows, at sensemaking bliver genstand for følelser (Tine, s. 40). 
 
Med denne følelsesmæssige reaktion kan man forstå det, Weick kalder en ophidselse 
(Ibid.). En ophidselse skal ses som en udløsning af dette afbrudte flow, og er en psy-
kologisk stimuli hos et individ. 
 
Det er i ophidselsen, at menneskelige følelser bringes ind i en sensemakingproces, og 
det er i perioden fra afbrydelsen starter til tidspunktet, hvor afbrydelsen stoppes, at 
følelser medvirker i sensemakingprocessen. Ifølge Weick (1995), er en negativ ophid-
selse også medvirkende til at skabe stærke minder, som vil være fremtrædende i 
fremtidig meningsskabelse.  
 
Således ville Weick mene, at en negativ afbrydelse, der resulterer i et negativt minde, 
kan have en negativ indflydelse på en meningsskabelsesproces. Manualen kan derfor 
forstås som et negativt minde for Pia, der er opstået fra en negativ afbrydelse, som er 
medskabende for hendes mening om manualen i denne situation. 
 
Vi kan betragte Pias afstandstagen fra manualen som et eksempel på enactment 
(Weick, 1995). Som nævnt tidligere i afhandlingen har Pia en forståelse af, at manua-
len ikke har nogen nytte, hvorfor hun efterlever denne forståelse ved ikke at gøre 
brug af den. Dermed bidrager hun til sin forståelse af manualens ligegyldighed. 
 
Vi skaber mening via vores handlinger, og afspejler derved de forestillinger, vi gør os 
om noget (Ritzer, 1975). Det betyder, at vi selv er med til at bidrage til den forestil-
ling, vi har af vores omgivelser, ved selv at efterleve den, og derved gøre denne fore-
stilling sand (ibid.). Ifølge Weick er det gennem handling, at vi selv skaber de mulig-
heder og begrænsninger, som vi står over for. 
 
Manualen kan betragtes som en aktør, Pia distancerer sig fra, fordi vi oplever, hun 
har en forudindtaget holdning til manualer. Man kan argumentere for, at en grund-
læggende forudsætningen for, at spiserobotten kan blive forbundet med andre aktø-
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rer, det er, at Pia kan få den til at virke. I det øjeblik Pia forkaster manualen, argu-
menterer vi for, at hun besværliggør implementeringsprocessen af denne spiserobot. 
 
Det at Pia tidligt i translationsprocessen distancerer sig fra manualen, kan skabe en 
potentiel barriere for, at hun ender med at forstå spiserobotten. Det svækker en for-
bindelse mellem hende og spiserobotten, og det kan derfor i yderste instans påvirke 
translationsprocessen negativt. Set i lyset af at Pia distancerer sig fra manualen, kan 
hun potentielt bringe sig i en position, hvor hun ikke får al relevant information med 
omkring spiserobottens funktioner.   
 
Pia formåede ikke at få spiserobotten til at fungere denne dag. Derfor blev vi bedt om 
at komme tilbage på et senere tidspunkt, hvorfor hun til den tid ”formentlig” havde 
dannet et større kendskab til spiserobotten.  
 

Spiserobotten møder modstand 
I følgende afsnit inddrager vi udpluk fra interviewet med sygeplejerske Mie.  
I løbet af dette interviewet faldt samtalen på spiserobotten. 
 

Mie: ”Nu ved jeg at Pia sad og rodede med den der spiserobot, og der 
tænkte jeg ’det er sørme ikke særlig hjemligt’.  […] det stritter lidt på mig, 
det bliver jeg nødt til at sige. Altså teknologi er smart og alt muligt, og jeg 
kan da godt se at på en måde, kan det være en ressource i og med, at man 
kan spise uden at skulle have hjælp fra andre. Men jeg synes bare, at det 
der med at blive madet af en robot mangler omsorg og dialog. Det er tit 
også der, man har rigtigt meget dialog. Og den dialog forsvinder, når 
man får sådan en spiserobot. Men altså, det er jo så bare min tanke. Så 
synes jeg også, at det er lidt institutionspræget at have en robot. For ek-
sempel sådan noget som døgnrytmelyset eller en Vendlet seng. Dem kan 
man måske forholde sig lidt bedre til, for det er jo ”bare” en lidt mere 
avanceret seng eller lidt mere avanceret lys. Men en robot. Det er bare 
lidt noget andet, som jeg måske ikke er helt vandt til endnu. Sådan en spi-
serobot vil jeg helst ikke have noget med at gøre” (Bilag 1, 12/3-18). 
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I vores interview med Mie, giver hun en længere forklaring på sin holdning til spise-
robotten. Hun er først og fremmest skeptisk for spiserobotten, da hun ikke føler en 
”robot” er særligt relaterbar eller udviser omsorg. Desuden mener hun, spiserobotten 
vil erstatte en form for dialog mellem medarbejdere og beboer. 
 
Vi bringer endnu engang Weicks (1995) begreber i spil, for her at forstå denne skabel-
se af mening om spiserobotten. Tidligere i opgaven har vi defineret Eden Alternative 
som et udvundet tegn (Weick, 1995), der af Mie kan forklare plejecentrets hjemlig-
hed. Det ses her, at hun igen refererer til plejecentrets hjemmelighed. Denne gang 
kritiserer hun spiserobotten.  
 
Mies skepsis styrkes og efterleves derfor, idet hun tager afstand til robotten ved at 
sige: ”Sådan en spiserobot vil jeg helst ikke have noget med at gøre”.  
Weick (1995) vil beskrive dette som en proces, hvor Mie enacter sin egen forståelse 
og mening af spiserobotten. 
 
På samme tid kan man argumentere for, at Mie enacter det faktum, at noget (herun-
der en spiserobot) skal være hjemmeligt, før det passer ind i rammerne af Eden Al-
ternative. Således producerer hun dele af den omgivelse, hun er en del af, hvor Mie 
skaber og implementerer den omverden, hun agerer i (Weick, 1995). Dét at Mie ena-
cter (Weick, 1995) ud fra det faktum, at noget skal passe ind i rammerne af hjemme-
lighed, kan sige noget om, at Mie er i kontrol med hendes miljø. Ydermere ser vi Mie 
skabe en referenceramme (Latour B. , 2005), som er mobiliseret i hendes vurdering 
af spiserobotten. Det muliggør en bestemt evaluering. Altså hendes evaluering af spi-
serobotten som værende ikke-hjemmelig. Mies indstilling til spiserobotten er derfor 
dybt forankret i den værdi, den skaber. For Mie handler det ikke kun om at optimere 
løsninger af eksisterende kerneopgaver. 
 
Ifølge Latour indeholder en teknologi bestemte idéer og morale fra deres skaber. Dis-
se ideer videreføres til andre, som anvender denne teknologi (Latour, 1992). Man 
kunne forestille sig, at skaberen af spiserobotten ikke har skabt den ud fra ideen om, 
at den skulle være hjemmelig. Men snarere ud fra andre ideer såsom selvhjulpenhed 
og selvstændighed som beskrevet af Teknologisk Institut (Institut, u.d.)  
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Spiserobotten er bygget af mennesker, og den skal tjene et bestemt formål. Men spi-
serobotten kan kun siges at være effektiv, hvis den anvendes og hvis den anvendes på 
den rigtige måde. 
 

Ida: ”Hvis du havde dit eget plejehjem, hvilken teknologi vil du ikke gøre 
brug af?” (Bilag 1, 12/3-18).  
 
Mie: ”Jeg vil i hvert fald ikke vælge spiserobotten” (Bilag 1, 12/3-18). 
 
Simone: ”Hvilke teknologier, vil du gerne gøre brug af?” (Bilag 1, 12/3-
18). 
 
Mie: ”Jeg er ret tilfreds med døgnrytmelyset. Den mindsker en følelse af 
træthed både for personale og beboere. Hvis man eksempelvis har været 
på arbejde fra 7-15, så har man ikke fået udendørs sollys, hvis det er vin-
ter. Man får mere energi med døgnrytmelyset, når man er på arbejde i 
det der lys end i almindeligt lys. Og man er mere træt, når man går fra 
arbejde om natten, hvor der skrues ned for lyset. Jeg kan bedst lide at 
være der, hvor døgnrytmelyset er, så det er måske også lettere for mig at 
relatere til end sådan noget som en spiserobot, fordi jeg kan mærke for-
skellen selv” (empiri). 

 
Med udgangspunkt i ovenstående udsagn, kan vi se en forbindelse mellem Mie og en 
anden aktør – nemlig døgnrytmelyset. Denne observation kan ses som en translation 
mellem en nonhuman og en human aktør, hvori et netværk skabes. Døgnrytmelyset 
lader til på nuværende tidspunkt at være en accepteret og anerkendt velfærdstekno-
logi, der påvirker Mies mentale sundhed og døgnrytme positivt. Man derved sige, Mi-
es helbred, efter eget udsagn, styrkes. I den forbindelse kan vi forstå denne translati-
on mellem Mie og døgnrytmelyset ved, at Mie opnår styrke ved at blive forbundet 
med døgnrytmelyset.  
 
Således opnår Mie styrke ved, at hun som aktør indtager en position, hvor hun virker 
og fungerer bedre på vegne af en anden aktør – nemlig døgnrytmelyset. 
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I denne translation bliver der dannet det, som Latour kalder for en black box (Latour 
B. , 2005). I ovenstående observation, ser vi en translationsproces, hvor døgnrytme-
lyset udvikles til en black box. Dette udledes på den baggrund, at Mie giver udtryk 
for, at døgnrytmelyset er en del af hendes daglige arbejdsgang, hvorfor man må for-
mode, at døgnrytmelyset i Mies optik er en etableret og accepteret aktør.  
 
Dog må man huske, at en aktørs rolle som en black box kan ophøre, hvis den ikke 
længere anerkendes af andre aktører som en black box. Det betyder, at Mie potentielt 
kan stoppe med at acceptere døgnrytmelyset og dermed kan døgnrytmelysets rolle 
som en black box ophøre.  
 
Ud fra vores observationer ved vi endvidere ikke, om alle medarbejdere anerkender 
og accepterer døgnrytmelyset. Her vil Latour sige, at fordi én aktør har accepteret en 
aktør som en black box, betyder det ikke, at alle andre aktører ser den som værende 
en black box (Latour, 1987). Det kom til udtryk, da en medarbejder sagde følgende: 
”Jeg synes ikke rigtig, de har nogen effekt. Så jeg synes da, vi ikke skal installere 
flere, og i stedet bruge pengene på noget andet” (Bilag 2). 
 
Ovenstående eksempel illustrerer netop, at døgnrytmelyset ikke betragtes som en 
black box for alle medarbejdere. Her ser vi en medarbejder, der simpelt ikke aner-
kender og accepterer denne velfærdsteknologi i samme grad som Mie. 
 
En uge efter vi har observeret Pia pakke spiserobotten ud, bliver vi kontaktet af hen-
de, hvortil hun fortæller, at spiserobotten nu er blevet præsenteret for medarbejderne 
på Ålholmhjemmet (ibid.).  
 
Præsentationen foregik spontant til et morgenmøde. Derfor blev vi ikke inviteret med 
til denne præsentation. To dage efter præsentationen får vi dog lov til at have en kort 
samtale med sygeplejerske Mie, som fortalte os mere om, hvordan præsentationen af 
spiserobotten foregik. 

 
Ida: ”Hvordan blev I præsenteret for spiserobotten?” (Bilag 1, 
14/3-2018). 
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Mie: Pia fremviste den på et morgenmøde og viste, hvordan man 
satte den til, og hvordan man betjente den med den der lille fjern-
betjening. Jeg synes stadig ikke, at den ser så ”omsorgs-agtig” ud. 
Men jeg kunne bedre se, hvordan den kunne hjælpe vores beboe-
re. Det blev lidt lettere for mig at relatere til den, da jeg så den i 
brug, men jeg synes måske stadig, at den virker lidt forvirrende. 
Men nu må vi jo se, hvordan beboeren håndterer den. Min me-
ning har ændret sig en lille smule til den gode siden, efter jeg har 
set den i brug, for jeg kan godt se, hvordan beboeren kan blive 
mere selvhjulpet. Det kan jo være meget intimt for nogen at blive 
madet, så på den måde kan den jo være en god ting (Ibid.). 

 
I ovenstående citat får vi indtryk af, at Mies tidligere skepsis til spiserobotten reduce-
res. Man kan udlede, at i det øjeblik hun fysisk kunne se, hvad der er formålet med 
spiserobotten, så kunne hun se, at den evnede at åbne op for mere selvhjulpenhed for 
beboeren. 
 
Forbindelsen og associationen til konceptet om selvhjulpenhed bliver her indflydel-
sesrig. Det sker i så høj grad at dette koncept får betydning for hendes translation af 
spiserobotten på samme måde som konceptet ”ikke-hjemlig”. Da ser vi et skifte i Mies 
oversættelse af spiserobotten fra ”ikke-hjemlig” til ”selvhjulpenhed”. Her er et ek-
sempel på translation, der har ændret sig over tid, hvilket også er en essentiel pointe i 
ANT. 
 

Ida: ”Hvordan præsenterede Pia så robotten over for jer? Hvordan talte 
hun om den?” (empiri’9 
 
Mie: ”Ja det var jo også en anden ting. Hun virkede ret overbevisende 
om, at robotten er ret brugbar for vores beboer, og det tror jeg også fik 
mig overbevist lidt.” 
 
Ida: ”Hvad var det, der overbeviste dig, i det hun sagde?” 
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Mie: ”Hun lagde bare rigtigt meget vægt på, hvordan beboeren kan få 
rigtig meget gavn af at spise selv. Selvom hun selv sagde, at den så lidt 
vild ud. Hun sagde, at det kan virke intimt og grænseoverskridende for 
nogle mennesker at blive madet. Så hun var bare god til at fortælle om, 
hvordan vi og beboerne kunne få gavn af robotten” (empiri). 

 
I Pias første møde med spiserobotten, definerede vi Pias rolle som ”lærling” af spise-
robotten. Men i det at hun skal oversætte spiserobotten, går hun fra at være lærling til 
”underviser” for hendes medarbejdere.  
 
Med udgangspunkt i Mies fremlæggelse af Pia præstation af spiserobotten, efterlades 
vi med et indtryk af, at det for Mie var en udbytterig præstation.  
I den forbindelse kan vi betragte Pia som værende en ”underviser”, der ønsker at 
præsentere spiserobotten på en måde, så ”de underviste” vil acceptere og måske end-
da adaptere den fremviste velfærdsteknologi. 
 
Idet Pia siger; ”det kan virke intimt og grænseoverskridende for nogle mennesker at 
blive madet”, så udleder vi, at hun fremmer en empatisk følelse, hvor hun forsøger at 
få ”de underviste” til at forstå meningen med denne spiserobot. Det er i denne trans-
lationsproces, man kan betragte Pia som en aktør, der oversætter sin mening om spi-
serobotten til en gruppe medarbejdere. I den forbindelse kan vi høre, at Mies hold-
ning til spiserobotten er påvirket af Pias præsentation. Pia får i translationen af spise-
robotten, Mie overbevist om, at spiserobotten kan bidrage positivt til deres arbejde. 
Mie begynder derfor at handle og tænke anderledes i forhold til før præsentationen. 
Således kan vi se magten udfolde sig, i det øjeblik Mie ændre syn på spiserobotten. 
 
Endvidere kan man argumentere for, at ord – såsom mere selvhjupenhed - kan frem-
kalde forbindelser, der kan være med til, at en enhed (en spiserobot) bliver etableret 
på eksempelvis Ålholmhjemmet. Når mening skal skabes, er det vigtigt at have for 
øje, at sensemaking er en social proces (Weick, 1995, s. 6). Adfærd er betinget af an-
dres adfærd. Præsentationen af spiserobotten kan derfor forklare, hvordan Mies ad-
færd og tanker omkring spiserobotten bliver påvirket af Pias adfærd. Weick (1995) vil 
i den forbindelse mene, at de organisatoriske omgivelser har betydning for sensema-
king. Ved præsentationen er det nærlæggende at tro, at Pia forsøger at reducerer fler-
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tydige forståelser af spiserobotten gennem meningsfulde handlinger og forklaringer 
af spiserobottens funktion og virke, og dermed gøre spiserobotten mere konkret og 
letforståelig blandt medarbejderne. 
 
Ovenstående analysedel belyser, hvordan en implementeringsproces af en spiserobot 
er en kompleks proces, der involverer afbrydelser, den ændres og bringer flere aktø-
rer i spil. 
 
Meningsskabelse kan spores i translationsprocesser. Disse translationsprocesser har 
derfor betydning for, hvordan mening skabes.  
 
En aktørs (Pia) meningsskabelse af en anden aktør (spiserobotten) kommer til ud-
tryk, når den (Pia) bliver talsmand for den anden aktør (spiserobotten). Det er også i 
denne translationsproces, at talsmanden (Pia) definerer denne aktør (spiserobotten) i 
netværket. Hvis talsmandens (Pia) definition accepteres og handles ud fra af andre 
aktører (medarbejdere/Mie), kan man tale om, at magt udfoldes i denne translation, 
idet aktører handler på en bestemt måde. 

 

4.5 Kommunikationsskærme og magt 
I følgende analyseafsnit vil vi skitsere en strøm af forbindelser og translationsproces-
ser. Disse strømme af forbindelser og translationsprocesser giver os indblik i et kom-
plekst netværk, hvori vi kan spore elementer, som kan have indflydelse på implemen-
tering af en velfærdsteknologi. I første del af analysen kortlægger vi, hvilken indfly-
delse en kommunikationsskærm har på en arbejdsgang. Dernæst opsporer vi relevan-
te elementer, som er af betydning for dennes implementeringsproces. Afslutningsvis 
sammenfatter vi de overordnede pointer fra dette afsnit. 
 

”Klokken 09.00 går Susanne (ansat) ind på et værelse. Her møder hun en 
kvindelig beboer, som ligger i sin seng. Susanne siger: Godmorgen, Ma-
rianne – har du sovet godt?’” (Bilag 1, 14/3-18). 
 
”Susanne går hurtigt hen til kommunikationsskærmen placeret på en 
væg i et hjørne af værelset. Hun begynder at trykke på skærmen. Skær-
men er en touch-skærm. Hun trykker på et felt, hvor der står ’medicin’. 
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Det ser ud til, hun tjekker, hvilken dosering denne borger skal have. I næ-
ste øjeblik går Susanne ud af værelset igen, hvorefter Simone spørger 
hende, hvad hun er i gang med at lave lige nu. Hertil svarer Susanne, at 
hun ”skal hente den medicin, som Marianne (borger) skal have i dag. Her 
dobbelttjekker jeg altid, ved at kigge på kommunikationsskærmen. Hen-
des medicin kan nemlig variere fra dag til dag alt afhængig af, hvilket 
medicin-behov hun har. Bagefter skal jeg ind og registrere i systemet, at 
hun har fået sin medicin. Hvis ikke jeg gør det, så går der en alarm i 
gang på min og mine kollegaers arbejdstelefon – og det kan godt være 
forstyrrende, hvis man lige er i gang med at få en anden beboer i bad” si-
ger Susanne, imens hun er i gang med at tage medicin ud fra et aflåst 
skab” (Bilag 1, 14/3-18). 
 
”Susanne trykker selvsikkert på skærmen. Hun udviser ingen usikkerhe-
der i sine handlinger. I stedet er hun sikker i hendes håndtering af kom-
munikationsskærmen. Det ser ud til, hun præcist ved, hvad hun skal 
trykke på, og hvordan man taster de nødvendige informationer ind. Hun 
virker afslappet og rolig i vores dialog, og man kan se, hun udviser over-
skud til borgeren, som netop er vågnet” (Bilag 1, 14/3-18). 
 
Disse kommunikationsskærme er er designet på en bestemt måde. Vi må 
formode, at kommunikationsskærmen er designet af mennesker (humane 
aktører), der har fortolket på nogle arbejdsgange på et plejehjem, og derfor 
har forhandlet sig frem til det endelige system i kommunikationsskærme-
ne. Derudover kan vi se, at kommunikationsskærmen har betydning for 
den måde, Susanne arbejder på, idet vi ser Susanne handle og agere ud fra 
de ordrer kommunikationsskærmen udstikker. 

 
”Kommunikationsskærmene er taget i brug med henblik på at optimere 
personalets arbejdsgange og forbedre kommunikationen mellem borger, 
medarbejder og pårørende. De ansatte skal registrere dosering af medi-
cin og ligeledes registrere særlige forhold omkring beboeren. Derudover 
er der et skema for hver beboer, hvori der står, om beboeren eksempelvis 
skal i bad. Hvis du har en beboer, som skal i bad, skal du krydse det af i 
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systemet – ellers går en alarm i gang på deres (medarbejdernes) mobilte-
lefoner […] Vi kan også opdateres med beskeder fra beboerens læge eller 
fra familiemedlemmer. Beboere kan også selv logge ind på deres person-
lige profil og se på billeder, familien har lagt ind, eller de kan høre radio 
[...] Skærmene er placeret i alle værelser. En skærm på hvert værelse” 
(Bilag 1, 26/3-2018). 

  
Ovenstående citat illustrerer en translationsproces, hvor et kommunikations-system 
udstikker krav til de aktører, der bruger denne skærm. Med vores analytiske blik på 
dette, kan vi tilskrive aktøren (kommunikationsskærmen) magt, idet den determine-
rer en anden aktørs (medarbejderens) handlingsmuligheder.  
 

Vi kan se, Susanne gør, hvad kommunikationsskærmen beder hende om at gøre. Ud 
fra vores observationer, reagerer hun uden at stille spørgsmålstegn ved sin handling. 
Derfor er det vores indtryk, at Susanne har accepteret skærmens funktion og indfly-
delse på hendes arbejde. Således argumenterer vi for, at kommunikationsskærmen, 
for Susanne, er en black box. 
 
Dog er det ikke alle, der anvender kommunikationsskærmene på samme vis som Su-
sanne. 
 

”Vi fik dem (læs: kommunikationsskærmene) for to måneder siden, så der 
er stadig nogle medarbejdere, der skal vænne sig til at bruge dem” (Bilag 
1). 

  
Få dage efter fik Pias kommentar sin berettigelse. Under et personalemøde den 18. 
marts 2018 fik vi indtryk af divergerende holdninger til netop disse stadig forholds-
vist nye kommunikationsskærme.  
  

”Arh altså. (udbrud). Jeg kan stadig ikke finde ud af, når jeg skal rappor-
tere om beboernes dag eller nat. Jeg ved endnu ikke, hvordan jeg får 
skrevet det ind i det felt, hvor man skal skrive det ind. Når jeg klikker på 
det, så virker det ikke. Så jeg har ikke gjort det længe. Og jeg er træt af, at 
jeg altid bliver ringet op af skærmen, når jeg ikke har gjort det’, siger 
Janne, imens hun ryster lidt på hovedet og kigger rundt på sine kolleger, 
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der sidder med hende ved det ovale bord i personalestuen. Janne ser fru-
streret ud. Det ser ud til, at hendes øjne lettere desperat leder efter aner-
kendende nik eller medhold fra kollegaer ” (bilag 1, 9/3-18). 
  
”Rundt om det ovale bord er der 4 andre ansatte, der nikker genkendende 
til det, Janne siger. En ansat giver Janne ret og siger, hun selv står i 
samme situation” (ibid.). 

 
Janne og fire andre kollegaer ytrede en mere kritisk holdning end vi så med eksem-
pelvis Susannes holdning til selvsamme teknologi. Her finder vi det påfaldende, at de 
medarbejdere, der ytrede en kritisk holdning til kommunikationsskærmene, vurderes 
til at være +45 år gamle. Omvendt var de mere positivt stemte medarbejdere -35 år 
gamle. Efter denne observation arbejder vi ud fra den tese om, at alder på dette ple-
jehjem, kan have en betydning for, hvorvidt medarbejderne oplever en velfærdstek-
nologi som værende mere eller mindre kompleks. 
 
En samtale med Jacklin på 22 år, bekræfter yderligere denne tese. 

  
Klokken er 08.30 og Jacklin venter på sin kaffe, der bliver brygget. Hun 
står og taster på sin arbejdstelefon, imens hun venter. Hun kigger på, 
hvad der ligner et skema på telefonen. Hun gør sig formentlig et overblik 
over dagen. Vi spørger hende, hvad dagens første opgave er, hvortil Jack-
lin svarer, at hun først skal ind til Mogens (beboer), som skal løftes med 
loftlift og så blive gjort klar til et bad” (Bilag 1, 19/3-18 kl. 08.00). 
  
Jacklin: ”Jeg tjekker altid her på min arbejdstelefon, hvad beboernes plan 
er for dagen. For eksempel kan jeg med Mogens se, at han skal have et 
bad her til morgen” (ibid.). 
  
Simone: ”Så I (læs: medarbejderne) har alle et system på jeres arbejdste-
lefon, hvor I kan logge ind og læse om beboerne? Eller hvordan fungerer 
det?” (ibid.). 
  
Jacklin: ”Ja. Altså systemet er koblet sammen med kommunikations-
skærmene. Så det er praktisk talt det samme, du kan på din telefon, som 
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på skærmene” […] ”Det synes jeg er meget smart, fordi så kan jeg lige 
tjekke det herude på min telefon, inden jeg går ind og vækker Mogens. Så 
undgår jeg, at jeg står og glor på en skærm, inden jeg kan gå i gang med 
ham. Det er sådan lidt lettere. Jeg kan ligeså godt gøre det nu, hvor jeg 
alligevel venter på min kaffe” (ibid.). 
  
Simone: ”Det kan jeg godt se. Det lyder smart” (ibid.). 
  
Jacklin: ”Ja, det er det også […] Men det er nu ikke alle, der gør brug af 
det, som jeg gør” (ibid.). 
  
Simone: ”Hvad mener du med det?” 

  
Jacklin: ”Der er bare nogen (kollegaer), der ikke kan finde ud af det. Og 
jeg har endda prøvet at hjælpe nogle stykker for at vise dem, hvordan 
man gør. Men det kan stadig være svært sådan at lære. Der er vel bare 
nogle, der er bedre til det end andre, går jeg ud fra” (ibid.). 

  
Med udgangspunkt i observationerne fra personalemødet og ytringer fra Susanne, 
Janne og Jacklin begynder vi at kunne tegne et mønster. Alder kan potentielt have en 
betydning for, hvorvidt en kommunikationsskærm kan blive en integreret del af en 
medarbejders arbejdsrutine. I hvert fald, hvis vi kigger på Ålholmhjemmet. På sam-
me tid ved vi, at kommunikationsskærmene opstiller en række krav om registrering 
for alle medarbejdere. Og vi ved fra tidligere i analysen, at det er i denne translation, 
at magt skabes.  
 
Disse elementer finder vi centrale for en implementeringsproces af denne velfærds-
teknologi. For hvordan kan en teknologi blive bredt accepteret af alle medarbejdere 
og en integreret del af den daglige arbejdsgang, hvis den for nogen både er intimide-
rende i dens magtudfoldelse, og på samme tid for kompleks? 
 
For Susanne reduceres kompleksiteten, fordi denne black box (kommunikations-
skærmen) er konstrueret igennem Susannes handlinger og skærmen bliver på grund 
af sin umiddelbarhed svær at sætte spørgsmålstegn ved.  
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Hvis vi skal forsøge at forstå, hvorfor Janne opgiver på kommunikations-skærmene, 
må vi forstå hendes translationsproces. For at udfolde denne translationsproces, ind-
drager vi et kriterium fra Weick’s (1995) sensemaking-teori, nemlig at denne er 
igangværende. 
 
Som nævnt tidligere i analysen, er det gennem afbrydelser i en igangværende sense-
makingproces at sensemaking bliver genstand for følelser (ibid:40). Med udgangs-
punkt i Jannes kommentar, og hendes kollegaers reaktion herefter, kan det med 
Weicks sensemaking-kriterium være et udtryk for en afbrydelse, der fremprovokerer 
en ophidselse (Weick, 1995). 
 
En ophidselse kan ifølge Weick (1995) betragtes som en psykologisk stimuli hos et 
individ, der ”forbereder mennesker til kamp eller flugt-reaktioner” (ibid) som resul-
tat af en afbrydelse.  
 
Janne distancerer sig fra kommunikationsskærmene. Dette kan forklares ved at hun 
føler, at kommunikationsskærmene afbryder hendes normale arbejdsrutine. Her op-
står der en ophidselse, da Janne reagerer på denne afbrydelse ved at distancere sig 
fra kommunikationsskærmen og lader derudover sin modreaktion komme til udtryk 
til personalemødet den 19. marts.  
 
Ud fra de samlede observationer kan vi kort sammenfatte, at netop denne velfærds-
teknologi (kommunikationsskærm), er forbundet med lang strøm af andre aktører. 
Den er forbundet med arbejdstelefoner, familiemedlemmer, beboere, ledelsen, med-
arbejderne og mange flere. Derfor udgør denne kommunikationsskærm et komplekst 
system med mange forbindelser og translationer. 
 
I den forbindelse kan vi se, at det kan være en stor mundfuld for nogle aktører med et 
system som kommunikationsskærmen omfatter. På dette plejehjem ser vi blandt an-
det et mønster i forhold til alder og holdning til selvsamme teknologi. En medarbej-
der over 45 år er i disse observationer mere kritiske over for denne mere komplekse 
kommunikationsskærm. 
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Ydermere udfoldes magt i denne teknologi, der netop kræver, at man som medarbej-
der bruger den i det daglige arbejde. Vi ved, at arbejder man ikke ud fra kommunika-
tionsskærmens ordrer, så afbrydes medarbejdere i arbejdet. Og det kan være en stor 
omvæltning for enkelte medarbejdere, når en teknologi afbryder den normale ar-
bejdsgang. 
  
Vender vi tilbage til personalemødet d. 19. marts, har vi observeret en leder, der gør 
en indsats for at håndtere de mere negative ytringer om de velfærdsteknologier, der 
endnu ikke har overbevist alle medarbejdere. 
  

”Jeg kan forstå, ikke alle har positive oplevelser med vores skærme. Det 
tager jeg selvfølgelig til efterretning, og går videre med den kritik til 
kommunen. Jeg ved, de løbende opdaterer skærmene, så de hele tiden bli-
ver bedre. Men jeg vil gerne have lov at gentage her på det her møde, 
hvorfor det er vigtigt, I alle får brugt skærmene hver dag. For det første 
skal I huske på, at det altså gør arbejdet lettere. Vi har alle adgang til 
samme nødvendige oplysninger, og vi arbejder alle på samme måde. I 
kan selv huske, hvor besværligt det var, da vi skulle notere i den der bog 
hver dag, og man skulle bruge tid på, at skrive det i hånden. Nu kan vi 
gøre det på skærmen og på stedet” […] ”Det er selvfølgelig vigtigt, at I al-
le kan finde ud af at bruge skærmene. Derfor vil jeg selvfølgelig tage kon-
takt til kommunen, og undersøge mulighederne for et nyt kursus, så I kan 
få mere undervisning i skærmene” (Bilag 1, 19/3-18). 

 
Som vi kan læse i ovenstående empiri, forsøger Pia at imødekommende, de problem-
stillinger der bliver fremlagt til mødet. For Pia gælder det om at videreføre kommu-
nikationsskærmene, og dermed forhindre dem i at transformere sig til ukendelighed 
(Latour 1987 s: 108). Hvis Pia ikke får medarbejderne til at forstå kommunikations-
skærmene, vil Latour påstå, at ”man aldrig kommer videre end en papir-idé” (ibid.). 
Det handler derfor for Pia om, at andre ikke skal nedbryde ideen om, at kommunika-
tionsskærmene var en et godt tiltag. Hvis det sker, taber Pia kontrollen over proces-
sen. Løsningen på det dilemma mener Latour, man skal finde i bestemte strategier 
for translation (ibid.). 
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4.6 Vendlet-senge og loftlifte  
Vores feltarbejde har åbnet op for mange forskelligartede observationer, der har givet 
anledning til denne undersøgelse. Særligt for vores observationer er blandt andet, at 
vi har observeret et væld af ansatte, der især har gjort brug af to velfærdsteknologier i 
det daglige arbejde; Loftliften og Vendlet-sengen.   
 
Efter halvanden måned kan vi konstatere, at både Vendlet-sengen og loftliften er to 
velfærdsteknologier, der er særligt fremtrædende på begge plejehjem (bilag 1 og 2). 
Teknologierne er placeret i mange af beboernes værelser, og for hver dag vi besøgte 
de forskellige plejehjem, kunne vi være sikre på, at netop disse teknologier i hvert fald 
blev taget i brug minimum en gang dagligt (bilag 1 og 2). Det skyldes, at mange bebo-
ere ikke slev kan komme ud af sengen om morgenen. Det samme gør sig gældende 
om aftenen. Her spiller en loftlift en central rolle i løsningen af det problem. Med loft-
liften kan beboerne liftes både ud af og tilbage i sengen hver dag. Behovet for denne 
loftlift ser vi særligt udbredt på både Kildevæld Sogns Plejehjem og Ålholmhjemmet 
(Bilag 1 og 2).  
 
For at anvende denne loftlift, skal medarbejderne bruge et sejl, der skal placeres un-
der beboernes krop (numse og ryg) før borgeren kan liftes. Mange beboere er dog så 
svage i kroppen, at de ikke kan rotere og løfte underkroppen. I det tilfælde spiller 
Vendlet en betydningsfuld rolle, da denne velfærdsteknologi kan vende en beboer, 
således et segl kan placeres under en beboers krop. Så i nogle situationer er de to tek-
nologier afhængige af hinanden før en bestemt handling kan udføres. 
 

”Peter tager et stort sejl op, og placerer det under Karsten (beboer), som 
gøres klar til at komme op af sengen. Peter bruger lidt kræfter på at pla-
cere sejlet ordentligt, men efter lidt tid, sidder det, som det skal. Det ser 
ud til, liften snart startes. Det virker på Peter, som noget han har prøvet 
en del gange før. Han ser tryg og sikker ud i sin handlen. Peter får sat et 
sejl under beboeren, hvorefter Peter er klar til at starte liften. Ved at 
trykke på to knapper, får Peter løftet beboeren i liften og efter, hvad der 
føles som 30 sekunder, sidder beboeren sikkert i sin kørestol. Sejlet vrides 
væk fra Karsten, og han bliver kørt ud på badeværelset af Peter. Dagen 
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ser ud til at være startet ganske uproblematisk. Både beboer og medar-
bejder så komfortable ud ved denne handling” (Bilag 1). 
  
”[…] meget målrettet går Signe hen til beboeren og siger ’godmorgen’ 
mens hun holder blidt i Dagmars (beboer) hånd og fastholder en øjenkon-
takt. Signe fortæller, at hun om lidt får vendt Dagmar om på siden, så 
Signe kan få lagt et sejl under hende. Signe tager dyne og tæppe af, og 
begynder ellers at trykke på en fjernbetjening. En summende lyd starter, 
og en stolpe på siden af sengen begynder at rulle. Beboeren siger ingen-
ting, men ligger afventende og kigger op i loftet. Få sekunder efter be-
gynder Dagmar at rulle om på siden, som et resultat af Vendlet-sengen, 
der trækker i lagnet, så beboeren begynder at rulle om på siden. Signe 
stopper maskinen og får placeret et sejl, der skal bruges til liften […] 
Dagmer bliver løftet op fra sin seng og ned i en stol” (Bilag 2). 
  
Susanne: ”Så. Det klarede vi da meget godt, Dagmer” (ibid.).  
  
Ida: ”Er det sådan Dagmers morgen starter hver dag?” (ibid.). 
  
Signe: ”Ja. Det er vi vandt til […] jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre uden 
den her seng og liften” (ibid.). 

 
Efter halvanden måneds observationer på de to plejehjem, fik vi hurtigt en fornem-
melse af, at disse teknologier er bredt accepteret blandt medarbejderne, og vi kan se 
at disse teknologier fungerer ganske uproblematisk for flere ansatte på begge pleje-
hjem. Således har vi set dele af et netværk, som medarbejderne ikke stiller spørgs-
målstegn ved, hvorfor man i et ANT-perspektiv kan man betragte både loftliften og 
Vendlet-sengen som to stabiliserede aktører med velkendte effekter, der af flere aktø-
rer betragtes som en black box.  
 
For at forstå, hvorfor VendLet sengen og Loftliften er accepterede blandt medarbej-
dere, kan vi med inspiration fra Latour stille os selv spørgsmålet; Hvordan havde en 
bestemt situation set ud foruden disse teknologier? 
 

”As a more general descriptive rule, every time you want to know what a 
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nonhuman does, simply imagine what other humans or other nonhumans 
would have to do were this character not present. This imaginary substi-
tution exactly sizes up the role, or function, of this little character” (Latour 
B. , Where are the Missing Masses?, 1992). 

Ifølge Latour må man forstå teknologier og deres funktioner, ud fra idéen om, hvor-
dan andre aktører ville agere, hvis denne ikke eksisterede. 
Ud fra vores feltarbejde har vi set flere eksempler på medarbejdere, der har udtrykket 
deres glæde ved både VendLet-sengen og Loftliften. Disse teknologier har ifølge med-
arbejderne haft en tydelig forbedring på deres arbejdsbyrde og mindsket arbejdsska-
der henover de sidste 10 år. Beboere har derudover også givet udtryk for, at det føles 
mindre intimt og grænseoverskridende at løftes af en teknologi frem for et menneske. 
Omvendt kan vi derfor forstå, at medarbejdernes arbejdsbyrde havde været forværret 
og beboernes intime sfærer overtrådt, hvis disse to velfærdsteknologier ikke eksiste-
rede.  

Fra tidligere i analysen ved vi, at en velfærdsteknologi som kommunikations-
skærmene ikke er bredt accepteret blandt medarbejderne. Den slags afvigelser, som 
vi så i afsnittet med kommunikationsskærmene, har vi eksempelvis ikke oplevet med 
teknologier såsom loftlift eller Vendlet. 
  

”[…] På samtlige beboeres værelser, kan vi se, der hænger en ganske kort 
manual, som er rammet ind og fylder, hvad der svarer til en A5 side. Her 
står beskrevet med tre korte sætninger, hvordan man anvender loftliften. 
Manualen hænger ved siden af en holder og et opladerstik til fjernbetje-
ningen, som er forbundet med selve loftliften, monteret i loftet” (Bilag 1, 
26/3-18 klokken 11.45). 
  
Pia: ”Jeg skrev og printede manuellen ud i 60 eksemplarer, så de alle 
kunne blive indrammet og hængt op i samtlige værelser. Jeg gjorde det 
for at være sikker på, at alle altid kunne bruge dem. Og hvis vi fik en vi-
kar ind, der måske ikke havde anvendt en loftlift så ofte før, så kunne han 
eller hun bare kigge på væggen. […] Den er lille, nem at forstå og prak-
tisk. Den har haft stor værdi for folk her på Ålholmhjemmet. Men folk 
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(medarbejderne) bruger den ikke så meget mere, fordi nu kan alle bruge 
den uden at kigge på manualen” (Bilag 1, 26/3-18 klokken 11.45). 

  
Med udgangspunkt i ovenstående empiri betragter vi denne manual som det, Weick 
vil kalde et udvundet tegn (Weick, 1995). Ud fra Pias udtalelse kan vi tolke at dette 
tegn er placeret af Pia i forsøget på at skabe mening omkring brugen af loftliften.  
 
Således er der tale om, at dette udvundne tegn implementeres og derfor ser vi en sen-
semakingproces, der er drevet af tegn (Weick, 1995). 
   
Udvundne tegn kan være alt, der iagttages af en aktør, som vedkommende netop be-
nytter som byggesten til at skabe mening i en bestemt kontekst (Weick, 1995 s:49). 
Weick argumenterer for, at udvundne tegn kan være alt fra et fysisk objekt til en ka-
rakter ved et projekt eller et bestemt begreb (ibid.). 
 
Når Pia forsøger at reducere en kompleksitet ved at opsætte manualer for en vel-
færdsteknologi, kan det betragtes som en strategisk fornuftig handling. Det er nærlig-
gende at tro, at denne handling har været en forbindelse, som har haft positiv ind-
virkning på, at disse teknologier er en black box for flere af plejehjemmets ansatte. 
 

4. 7 Strategi for velfærdsteknologier  
En artikel fra 2015 ”Actor–network theory and strategy as practice” af Chapman, 
Chua og Mahama, giver et perspektiv på, hvordan man må forstå skabelsen og udfø-
relsen af en strategi som noget, der er under konstant forandring.  
 
En strategi har det formål, at den skal give løsninger på nogle problematikker og kon-
stitueres først og fremmest gennem en forhandlingsproces mellem flere aktører. En 
strategi udformes i denne forhandlingsproces, men skal blot ses som en midlertidig 
løsning. Man må forstå strategi som noget der er foranderligt, da både problematik-
ker og løsninger konstant ændrer sig. 
 
Udsnit #2.2 - Udsnit fra dialog på Ålholmhjemmet. Simone og plejecenterleder Pia 
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Pia: ”Hillerød kommune har forventninger til os (Ålholmhjemmet). De 
forventer, at vi er åbne overfor ny velfærdsteknologi og arbejder indgå-
ende med det” […] ”Kommunen har en strategiplan for nye teknologiske 
tiltag. Hillerød kommune har nemlig en ambition om, at den enkelte be-
boer i højere grad skal kunne klare sig selv, og at personalet kan øge kva-
liteten i vores kerneydelser, og dermed få et bedre arbejdsmiljø” (Bilag 1, 
28/2-2018 kl. 08.30). 
 
Simone: ”Følger du så også selv denne strategiplan?” (Bilag 1, 28/2-2018 
kl. 08.30). 
 
Pia: ”Ja, jeg prøver i hvert fald at formidle sådan noget som selvstændig-
hed og at beboere skal kunne bruge deres egne funktioner, og så selvføl-
gelig også at de ansatte kan få støtte i deres arbejde. Men så har jeg også 
selv en handlingsplan, som jeg arbejder ud fra, når jeg skal introducere 
ny velfærdsteknologi” (Bilag 1, 28/2-2018 kl. 08.30). 

 
I ovenstående udsnit fra en dialog mellem Simone og Pia fortæller Pia, at Hillerød 
Kommune har lagt en strategi for, hvordan kommunens plejecentre bør arbejde med 
velfærdsteknologier.  
 
Vi må her forstå, hvordan der i en forhandling mellem aktører, er blevet udformet en 
strategiplan for velfærdsteknologier, og Hillerød kommune er her blevet repræsen-
tant for denne forhandling og derved talsmand for denne strategi. Ud fra ovenstående 
dialog, kan vi se, hvordan Pia oplever, at hun i sit arbejde efterlever denne strategi-
plan. Strategiplanen må her forstås som en aktør, der delegerer nogle retningslinjer 
for plejecentrets brug af velfærdsteknologier. Idet Pia vælger at handle ud fra disse, 
kan man tale om, at magt udfoldes i en translationsproces mellem Pia og strategien, 
og vi vil her tilskrive strategien magt.  
 
For at vende blikket mod vores fokus på at undersøge implementering af velfærds-
teknologi, kan man i denne forbindelse se, hvordan den udformede strategi påvirker 
Pia til at imødekomme nye velfærdsteknologier. Man kan derfor udlede, at det, at der 
er udformet en strategi, har en positiv indvirkning på implementeringsprocessen af 
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velfærdsteknologi, idet vi forstår Pias accept af velfærdsteknologier som et betyd-
ningsfuldt led heri.  
 
Pia fortæller derudover, at hun også selv kommunikerer de principper, som strategi-
en udstikker såsom; ”selvhjulpenhed for beboerne” og ”støtte til medarbejderne” til 
plejecentrets ansatte. Under vores feltarbejde ser vi flere eksempler på medarbejdere, 
der har implementeret disse principper i deres forståelse af velfærdsteknologier (Bi-
lag 1 og 2).  
 
Man kan derfor også her argumentere for, at strategien har indflydelse på en vellyk-
ket implementeringsproces, idet dens principper viderekommunikeres af Pia og inte-
greres af plejecentrets medarbejdere. 
 
Det er svært at sige med sikkerhed, at det netop er denne strategi, der har medført en 
fælles forståelse af ”selvhjulpenhed for beboere” og ”støtte til medarbejderne” i med-
arbejdernes forståelse af velfærdsteknologi. Vi tillader os dog stadig forsigtigt at an-
tage, at strategien har haft en form for indvirkning på at skabe denne fælles forståel-
se, idet Pia selv giver udtryk for, at hun selv gør en ekstra indsats for at kommunikere 
disse principper ud til medarbejderne. 
 
Det, der her er interessant ved vores undersøgelse, er, at vi har valgt at undersøge to 
forskellige plejecentre, for at få en lidt mere nuanceret forståelse af en implemente-
ringsproces af velfærdsteknologi. Når vi sammenligner, hvordan Ålholmhjemmet gør 
brug af en strategi for velfærdsteknologi, adskiller dette sig markant fra Kildevæld 
Sogns Plejehjem. 
 
Udsnit #2.2 - Udsnit fra dialog på Kildevæld Sogn Plejehjem. Ida, Forstander Margit og afde-
lingsleder Joan 

 
Ida: ”Bruger I så en eller form for strategi, når I skal introducere en ny 
teknologi?” 
 
Margit: ”Nej, vi har ikke som sådan en strategi. Vi modtager noget intro-
duktionsmateriale fra leverandørerne, men vi prøver så vidt som muligt 
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bare at snige den ind i arbejdsprocessen, så det ikke virker til at være en 
stor forandring for medarbejderne. Det kan nemlig virke overvældende” 
(Bilag 2). 
 
Simone: ”Hvordan vil I så mene, at jeres medarbejdere tager i mod ny 
teknologi normalt?” (Bilag 2). 
 
Joan: ”Med kyshånd. De tager pænt i mod det” (Bilag 2). 

 
I ovenstående dialog med forstander Margit og afdelingsleder Joan, kan vi se, hvor-
dan de i Kildevæld Sogns Plejehjem ikke benytter nogen form for strategi til at intro-
ducere ny velfærdsteknologi. Man kan på anden vis argumentere for, at de rent fak-
tisk har en strategi, men at denne er; ikke at benytte en strategi, men snarere forsøge 
at ”snige” teknologien ind i medarbejdernes arbejdsproces.  
 
Denne strategi om; ikke at benytte en strategi, mener de, har en positiv indvirkning 
på medarbejderne, idet medarbejderne oftest tager i mod nye velfærdsteknologier 
”med kyshånd” (Bilag 2).  
 
Udover at de selv siger, at modtagelsen er gennemgående positiv, er dette også noget, 
vi har oplevet under vores feltarbejde (Bilag 1 og 2).  
 
Vi kan derfor udlede, at Kildevæld Sogns Plejehjems strategi (om ikke at have en stra-
tegi), har en positiv indvirkning på implementeringsprocessen af velfærdsteknologi. 
 
Ovenstående analyse af forskellene på brugen af strategi i hhv. Ålholmhjemmet og 
Kildevæld Sogns Plejehjem er et godt eksempel på, hvorfor aktør-netværksteori har 
en interessant pointe, når den beskriver, at man ikke må tro at ”sociale drivkræfter 
kan forklare alverdens fænomener” (Latour B. , 2005). Med det menes, at man ikke 
kan sige noget generelt om et fænomen.  
 
Havde vi udelukkende forstået strategi som værende en drivfaktor for succesful im-
plementering ved at bruge Ålholmhjemmet som eksempel, havde vi ikke taget højde 
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for, at dette i andre tilfælde, som på Kildevæld Sogn Plejehjem, ikke nødvendigvis 
viser sig at være den endegyldige sandhed. 
 
Med aktør-netværksteori undersøger vi heterogene forbindelser, og de resultater vi 
opnår, kan sige noget om de enkelte forbindelser i momenter, men vi kan ikke gene-
ralisere på noget herudfra. Med aktør-netværksteori kan vi dog give nogle indikatio-
ner på nogle adfærdsmønstre. 
 
Ud fra de to eksempler vi har præsenteret, kan vi udlede følgende indikationer på, 
hvorvidt en strategi har en indvirkning på en implementeringsproces: 
 

• En strategi kan have en positiv indvirkning på en implementeringsproces idet, 
en strategi kan være med til at skabe fælles mål, en fælles referenceramme og 
derved en fælles forståelse af en ny teknologi, som kan påvirke medarbejderes 
accept af velfærdsteknologi. 

• En strategi om, ikke at benytte en strategi men snarere forsøge at ”snige” tek-
nologien ind i en arbejdsproces, kan have en positiv indvirkning på en imple-
menteringsproces. 

 

4.8 Sammenfatning af analyse 
I vores analyse af implementeringen af velfærdsteknologi på hhv. Kildevæld Sogns 
Plejehjem og Ålholmhjemmet, har vi set eksempler på velfærdsteknologier, der op-
træder på forskellige stadier af implementering. Nogle er kun lige blevet introduce-
ret, hvor andre er blevet etableret som hjælpemidler, der jævnligt benyttes i medar-
bejderes daglige arbejdsgang.  Nogle af disse teknologier sættes der ikke længere 
spørgsmålstegn ved, hvorfor de af nogle aktører betragtes som en black box. Vi kan 
se, at nogle teknologier møder modstand fra medarbejdere eller beboer, og i nogle 
eksempler kan vi se, hvordan denne modstand kan lede til forkastelse af en velfærds-
teknologi. Og nogle velfærdsteknologier bliver slet ikke udvalgt til plejecentrene idet 
de møder modstand allerede i udvælgelsesprocessen. Ovenstående kan alle betragtes 
som faktorer, der har indflydelse på en implementering af en velfærdsteknologi. 
 
I vores analyse har vi haft fokus på, hvorfor nogle teknologier opnår accept i imple-
mentering, og hvorfor andre møder modstand. Vi har benyttet forståelsen af at ”noget 
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accepteres i en arbejdsgang” til at være sigende for, om det er blevet implementeret. 
For at undersøge, hvorvidt en velfærdsteknologi har opnået accept eller modstand i 
en daglig arbejdsgang, har vi draget paralleller til Latours forståelse af magt samt 
begrebet black box. 
 
Begreberne magt og accept har vi benyttet i forlængelse af hinanden, idet vi har ud-
ledt at, når nået handles ud fra, altså tilskrives magt eller at magt skabes, så accepte-
res det. På samme tid har vi benyttet begrebet black box til at sige, at når en aktør 
(velfærdsteknologi) betegnes som en black box, så er den blevet accepteret i den dag-
lige arbejdsgang. Det er i vores forståelse af accept, at vi danner en forståelse af, 
hvorvidt velfærdsteknologier er blevet implementeret eller ej. 
 
Hvorvidt en aktør tilskrives magt eller udvikler sig til en black box ses i relationen til 
andre aktører i en netværk, og disse relationer kommer til udtryk i translationspro-
cesser. Derfor er det i translationsprocesserne vi har kunne fortolke, hvorvidt en be-
stemt teknologi har opnået accept eller ej.  
 
I analysen har vi inddraget perspektiver fra Karl Weicks (1995) sensemaking-teori. 
Her har vi gjort brug af begreber som; identitetskonstruktion, udvundne tegn, ena-
ctment, plausibilitet, igangværende og social, til at give os en forståelse for, hvorfor 
en mening skabes om en bestemt velfærdsteknologi. 
 
Denne meningsskabelsesproces har hjulpet os med at finde årsagsforklaringer i de 
translationer, vi har set. Altså for at angive en forklaring på, hvorfor en bestemt tek-
nologi oversættes på en bestemt måde af en aktør. Denne forklaring har vi benyttet til 
bedre at forstå, hvorfor nogle teknologier accepteres af bestemte aktører, og hvorfor 
andre ikke gør. 
 
Som et led i vores undersøgelse af translationsprocesser, måtte vi først og fremmest 
identificere, nogle af de mange aktører, der har haft betydning for implementeringen 
af velfærdsteknologier i hhv. Kildevæld Sogns Plejehjem og Ålholmhjemmet: 
 

• Individuelle medarbejdere; Mie, Susanne, Jacklin, Peter, Janne, Kirsten 

• Individuelle ledere; Pia, Margit, Joan og Bettina   
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• "Ledelsen” som en samlet enhed 

• Individuelle velfærdsteknologier; Spiserobotten, Vendlet-sengen, Loftlifte, 
Kommunikationsskærme /mobiltelefoner, demensprojekter, sengene, loftlifte 

• Hillerød Kommune 

• Virksomhedsfilosofi, Ålholmhjemmet – Eden Alternative 

• Strategiplan 

• Manualer 
 
Ovenstående aktører er med til at konstituere dele af det netværk, de er forbundet i. 
Det er i translationsprocesserne mellem disse aktører, at vi har analyseret hvilke fak-
torer, der er betydelige for implementeringen af en velfærdsteknologi. 
 

  



Diskussion/Refleksion

KAPITEL 5
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Kapitel 5 – Diskussion/Refleksion 
5.1 Eksisterende teori om implementeringsprocessen  
I analysen har vi undladt at arbejde med teori, der sætter analytiske rammer for en 
implementeringsproces af ny teknologi. Både inden og under arbejdet med aktør-
netværksteori har vi gjort os grundige overvejelser om, hvorvidt vi burde inddrage 
teori, som kunne give os en mere konkret analysetilgang i undersøgelsen af imple-
mentering af ny teknologi. 
 
Efter en undersøgelse af, hvad eksisterende teori siger om implementering af ny tek-
nologi, er vi kommet frem til den erkendelse, at disse analysetilgange ikke matchede 
med grundidéen i aktør-netværksteori. Med aktør-netværksteori skal man følge aktø-
rerne og lade empirien bane vejen for analysen. Latour bryder sig altså ikke om præ-
definerede rammer for analysemetoder. På det grundlag, vil meget eksisterende teori 
omkring implementering af teknologi ikke passe ind i aktør-netværksteoris analyse-
tilgang, da eksisterende teori på mange måder er mere fast og ofte definerer en form 
for ”opskrift” til, hvordan man succesfuldt implementerer en ny teknologi. 
 
Dog tillader vi os stadig at vise et lille udsnit af eksisterende teori om implemente-
ringsprocesser, for derfor at reflektere over fremgangsmåden i ANT og de to andre 
teorier. To af disse teorier er; ”The Implementation and adoption of New technology 
in organizations: The Impact on Work, People and Culture” fra 1991 og ”Disrupted 
Routines: Team Learning and New Technology Implementation in Hospitals” fra 
2001  
 
”The Implementation and adoption of New technology in organizations” af Mirvis et 
al udstikker en model på fire stadier for, hvordan en ny teknologi i en organisation 
går igennem en innovationsproces. En innovationsproces skal her forstås som, en 
proces hvor en teknologi går fra at blive introduceret, til implementeret, til adapteret 
og til sidst indlejret. 
 
Teorien giver dermed også nogle forklaringer på, hvad der har indflydelse på, at tek-
nologien opnår succes i hvert stadie af modellen.  
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Det er først og fremmest vigtigt at have en teknologistrategi og plan. Teorien siger, at 
det er vigtigt at lægge en strategi for, hvordan teknologi skal benyttes i en virksom-
hed, og samtidig have en forståelse af, hvilke komplikationer og konsekvenser, den 
kan have (Murphy, 2015). 
 
De tre teoretikere ser implementering, som den måde en teknologi introduceres på i 
en organisation. Det er her vigtigt at have en introduktionsstrategi så som manualer 
eller support service (Murphy, 2015, s. 3). 
 
Medarbejdernes beredvillighed til at adaptere ny teknologi i deres arbejdsgang er 
ydermere et væsentligt element i innovationsprocessen. Medarbejderne skal lade sig 
undervise i de nye arbejdsprocesser, hvor ny teknologi inddrages (Murphy, 2015, s. 
3). 
 
Slutteligt er Arbejdskulturen er væsentlig i en innovationsproces. Medarbejdere og 
ledere bruger deres oplevelser med den organisatoriske arbejdskultur til at danne 
nogle forventninger om nye teknologier og disses indflydelse på deres arbejde 
(Murphy, 2015, s. 3). 
  
I en anden teori ”Disrupted Routines: Team Learning and New Technology Imple-
mentation in Hospitals” af Edmondson et al., præsenterer en anden tilgang til en im-
plementeringsproces. 
  
Artiklen starter med at definere succesfuld implementering af teknologi, som det at 
en teknologi benyttes regelmæssigt og ofte i en arbejdsrutine. Teorien opstiller en 
model for implementering, og viser hvilke stadier i denne model, der kan påvirke en 
implementeringsproces herunder; Ledelsens holdning, psykologisk sikkerhed, team-
stabilitet og organisatoriske rammer. 
 
Først beskrives, at ledelsens holdning til ny teknologi kan påvirke medarbejderes 
holdning til en ny teknologi.  
 
Psykologisk sikkerhed handler om, at medarbejdere føle sig en smule sårbare, når de 
benytter nye teknologier. Her påstår teorien, at det er vigtigt, at medarbejderne kan 



	 80	

føle sig trygge ved at spørge om hjælp, og at der ikke er nogen, der bebrejder dem for 
det. 
 
Team-stabilitet spiller også en rolle i en implementeringsproces. De første brugere af 
en teknologi kan konstituere et uformelt implementeringshold. I implementeringen 
af teknologi lærer holdmedlemmer af hinanden og motiverer hermed hinanden til at 
forstå teknologi er bedre. 
 
Som et sidste element i en implementeringsproces mener disse teoretikere også at 
organisatoriske faktorer/barriere så som mangel på ressourcer, tid og erfaring med 
innovation kan hindre en succesful implementering. 
 
Alle ovenstående faktorer er med til at skabe en form for kollektiv læringsproces af 
teknologi. Denne læringsproces er afgørende for implementeringens resultater og 
hermed succes. 
 
I denne afhandling vil vi udfordre disse teoriers fremgangsmåde ved at anvende ak-
tør-netværksteori til besvarelse af afhandlingens problemstilling. 

 
5.2 Diskussion og Refleksion 
De to teorier vi har valgt, er blot to ud af utalligt eksisterende litteratur om imple-
mentering af ny teknologi. Disse teorier vil blive udgangspunkt for første del af det 
diskuterende og reflekterende afsnit. Begge teorier betegner konkrete instrukser for, 
hvordan en succesfuld implementering af teknologi kan gennemføres. På samme tid 
favner de, hvilke organisatoriske faktorer, der kan have en indflydelse herpå. 
 
Som nævnt i starten af denne afhandling har vi haft en af aktør-netværksteori s mest 
essentielle forståelser for øje; aktør-netværksteori accepterer ingen prædefinerede 
kategorier på forhånd til beskrivelse af ’det sociale’, men undersøger snarere hvordan 
aktørerne selv mobiliserer og definerer forskellige kategorier i praksis.  Allerede her 
står eksisterende teori i diametral modsætning til aktør-netværksteori. Men spørgs-
målet er så om vores analyse af en implementering kan bidrage med andre perspekti-
ver end eksisterende implementeringsteori 
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Vi kan se, at vores analyse berører elementer, som de to teorier også behandler. Ele-
menter som organisationskultur, strategier og informationsmateriale er alle områ-
der, som vi også kan se ud fra vores analyse er af betydning i en implementering af 
velfærdsteknologi.  
 
Omvendt kan vi i vores analyse se andre perspektiver, som eksisterende teori ikke 
behandler. Eksempelvis indikerer vores analyse, at graden af en teknologis komplek-
sitet eller brugernes alder har en betydning for, hvorvidt en teknologi implementeres 
eller ej. Vi kan derfor kritisere, hvordan eksisterende teori måske opstiller et forsim-
plet billede af, hvordan en succesfuld implementering af en teknologi gennemføres, 
da vores analyse med aktør-netværksteori netop illustrerer, hvordan andre perspekti-
ver også kan have en afgørende betydning i en implementeringsproces end lige de 
kriterier, de eksisterende teori opstiller. 
 
Hvis man retter et kritisk blik på aktør-netværksteoris analysetilgang kan vi kritisere 
den for ikke at komme med årsagsforklaringer af sociale processer, idet den ikke op-
stiller nogle prædefinerede rammer for forståelse. Dette kan dog ses som både en 
svaghed og en styrke. Man kan betragte det som en styrke idet aktør-netværksteori 
netop åbner op for at lade vores empiri styre en analyse, og dermed lade empirien 
angive årsagsforklaringerne. 
 
Kritik af forskningsmetode 
Vi tillader os at kritisere vores metode til indsamling af empiri, da denne tilgang har 
stor indflydelse på vores forskningsresultater.  
 
Vi er klar over, at vores forskningsresultater kunne have været anderledes, hvis vi 
havde arbejdet med en anden tidshorisont. Havde vi haft mulighed for at undersøge 
brugen af velfærdsteknologier i et år, havde vi måske fået øje på flere relevante fakto-
rer, der kunne bidrage til flere nuancer i vores svar på problemformuleringen.  
 
Man kan desuden kritisere, at vi under feltarbejdet har truffet både bevidste og ube-
vidste valg, som også kan have betydning for forskningsresultaterne. Det er eksem-
pelvis sket et par gange under feltarbejdet, at vi har valgt at følge én bestemt medar-
bejder. Og med ethvert tilvalg hører også fravalg. Så ved at isolere os med en medar-
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bejder på en dag, kan det begrænse vores udsyn og åbenhed for andre observationer. 
Vi havde dage, hvor vi aftalte ved morgenstunden, hvem vi skulle følge. Ved en sådan 
aftale føler man sig også forpligtet. Derfor kunne der opstå situationer, hvor vi følte 
os forpligtet til at blive lidt længere med netop den medarbejder, også selvom vi hav-
de set, hvad vi kunne se ved den pågældende medarbejder. I virkeligheden kan man 
tale om, at vores høflighed indimellem kunne være en hæmsko for vores forskning. 
 
Et etiske dilemma 
Efter endt undersøgelse kan vi nu se, at mange af de valg, vi har truffet er etisk funde-
rede. En episode på Ålholmhjemmet gjorde særligt indtryk på os.  
 
Vi sad i et forholdsvist lille lokale på cirka 10 kvm2. Her delte vi bord med områdele-
der Pia. Hun skulle pakke en spiserobot ud, og få den til at virke. Det ville vi selvfølge-
lig gerne overværge. Som nævn i analysen afskrev Pia fra start at kigge i manualen. 
Alene dét element skabte frustration hos os, da vi netop fik lyst til at kigge i manualen 
for at se, om vi kunne hjælpe Pia. Det begyndte at blive særlig svært efterhånden som 
tiden gik, og Pia stadig ikke kunne starte spiserobotten.  
 
Efterhånden var der gået 20 minutter, og spiserobotten virkede stadig ikke. Her 
kommer høfligheden ind igen. Det virker både uhøfligt og grænseoverskridende at 
kigge på et andet menneske, som godt kunne bruge hjælp, velvidende at vi pga. vores 
rolle som objektive forskere, ikke måtte bryde ind og hjælpe. Vores rolle var at obser-
vere. Også når tingene går galt for dem, vi observerer.  
 
Pias frustration blev efterhånden mere tydelig, og vi tog os selv i pludselig at hjælpe 
Pia. Dermed brød vi altså med vores rolle som observerende forsker.  
 
Man kan kritisere vores aktive indgriben i denne læringsproces. På den anden side 
arbejder vi også med en teori, der på forhånd ikke anerkender en forskers objektivitet 
i sit undersøgelsesfelt. Som nævnt tidligere i opgaven har aktør-netværksteori det 
perspektiv, at man som forskere allerede er med til at konstituere det netværk, man 
undersøger, i det man vælger at undersøge dette netværk. Denne forståelse gør sig 
gældende uagtet af vores valg om at hjælpe Pia eller ej. 
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ANT og Huthcby 
Tidligt i vores arbejdsproces fandt vi det relevant at angive en form for forståelses-
ramme for begrebet teknologi, som vi kunne arbejde ud fra. Vi manglede et udgangs-
punkt tidligt i vores skriveproces, og valgte i den periode at anvende Ian Hutchbys 
teori om affordances.  
 
Huthcbys teori og aktør-netværksteori er sammenlignelige, idet de begge befinder sig 
i det samme område på en videnskabsteoretisk spektrum mellem idealisme og rea-
lisme. Begge har konstruktivistiske tilgange, og derfor erkender begge en fysisk eksi-
stens af materielle enheder, der eksisterer uafhængigt af fortolkning.  
 
Der hvor de adskiller sig, er ved, at Hutchby begrænser fortolkning til noget, der kun 
gøres i sociale processer. Erkendelsen af en fysisk genstand er ikke lig med, at den 
bliver en aktiv del af en fortolkningsproces, men snarere at denne bliver genstand for 
fortolkning. Her mener aktør-netværksteori at ”oversættelser” eller fortolkninger, 
sker i en proces, der både involverer menneskelige og ikke-menneskelige aktører. 
Han ville derfor se på ”teknologi” som en aktør i en translationsproces, der på samme 
måde som mennesker, også indgår i en forhandling og fortolkning af andre aktører.  
 
Derfor er det nærliggende at sige, at det umiddelbart vil være modsigende at basere 
en forståelse på teknologi med et perspektiv som Hutchbys, når man benytter aktør-
netværksteori i hele vores analysetilgang. Dog finder vi vores tankeproces og hand-
ling legitim, da vi blot har forsøgt at skabe nogle rammer for vores forståelse af tekno-
logi tidligt i processen. 
 
ANT og Sensemaking-teori 
I løbet af vores analyse, har vi benyttet sensemaking-teori til at udvide begrebet 
translation. Som nævnt tidligere i opgaven opstiller Weick opstiller syv karakteristika 
for sensemaking. I vores analyse, har vi udvalgt dele af disse karakteristika og dermed 
ikke alle syv.  
 
Vi vurderer dog, at brugen af udvalgte karakteristika har været fyldestgørende for 
vores analyse. Vi har benyttet de karakteristika, der har været relevante at bringe ind. 
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Dermed har vi undladt at inddrage alle karakteristika ind i analyse, da det er vores 
vurdering, det ikke havde gavnet analysens i alle vores eksempler. 
 
Efter undersøgelsen 
Efter vores feltarbejde har vi udarbejdet en problemformulering og har herefter ud-
valgt eksempler fra vores empiri til at kunne besvare denne i vores analyse. 
  
Til besvarelsen af problemstillingen har vi i et større omfang benyttet dialoger og i 
mindre grad benyttet observationer. Ofte har vi analyseret på handling ud fra, det der 
siges, og i mindre grad ud fra det, der rent faktisk handles på. 
 
I vores feltarbejde har vi haft en del dialoger. Formentlig også flere end de fleste et-
nografer vil anbefale. Vi førte dialoger, fordi der ofte var lange perioder, hvor der ikke 
skete noget. Der var stille på plejehjemmene. Og teknologierne blev ofte kun brugt 
tidligt morgen og igen til aften. Derfor fandt vi det nødvendigt aktivt at opsøge viden 
ved at gå i dialoger. 
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Kapitel 6 - Afrunding 
6.1 Konklusion 
Følgende afsnit vil angive en konklusion på, hvilke faktorer, der har betydning for 
implementering af en velfærdsteknologi i henholdsvis Kildevæld Sogns Plejehjem og 
Ålholmhjemmet 
 
Vi kan konkluderer, at en faktorer som kompleksiteten af en velfærdsteknologi kan 
have betydning for både medarbejdere og beboeres accept af en given velfærdstekno-
logi. For nogle medarbejdere kan en for kompleks teknologi virke afbrydende på de-
res arbejdsgang og for nogle beboere kan en for kompleks teknologi ikke imødekom-
me deres funktionsdygtigheder. Begge eksempler har vist, hvordan en høj grad kom-
pleksitet kan være forstyrrende for nogle aktører, hvorfor disse teknologier afvises i 
en implementeringsproces. 
 
Alder kan være betydelig for anerkendelsen af kompleksitet. I vores feltarbejde så vi 
eksempler på medarbejdere +45 år, der i højere grad har svært ved at benytte en tek-
nologi end medarbejdere -35 år. Det skyldes en for kompleks velfærdsteknologi. Om-
vendt har de yngre medarbejdere ikke har haft samme besvær. Vi så da i vores ek-
sempler, hvordan de yngre medarbejdere lettere kunne acceptere velfærdsteknologi-
er med en større grad af kompleksitet end de lidt ældre medarbejdere. 
 
Vi kan ydermere konkludere, at manualer mindsker kompleksiteten af en velfærds-
teknologi. Dog så også et eksempel på, at mistilliden for en manual medførte en til-
sidesættelse af denne, hvilket spændte ben for brugeren af en velfærdsteknologi. 
 
På Ålholmhjemmet så vi, hvordan en arbejdsfilosofi, Eden Alternative, fremmer en 
følelse af ”hjemmelighed”, som medarbejderne relaterer til i deres forståelse af deres 
arbejdsplads. Vi så også her et eksempel på, hvordan hjemmelighed blev benyttet 
som årsagsgrundlag for afstandstagen til og derved modstand mod en velfærdstekno-
logi. Vi så da i dette eksempel, hvordan de værdier, der udstikkes af en integreret ar-
bejdsfilosofi havde en betydning for accepten af en velfærdsteknologi. 
 
Begrebet ”selvhjulpenhed” er også en væsentlig faktor for flere af de undersøgte med-
arbejdere. Begrebet kom til udtryk i ledelsens kommunikation af velfærdsteknologi, 
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og blev refereret til af flere medarbejdere, som noget, der spillede en væsentlig rolle i 
deres forståelse og accept af velfærdsteknologier. 
 
Teknologier der havde en fysisk forbedring af en arbejdsbyrde så vi også flere ek-
sempler på havde betydning for accepten af disse. Her så vi også eksempler på, hvor-
dan flere af de teknologier, der blevet relateret til denne faktor, var blevet en indlejret 
del af en arbejdsgang. 
 
Ydermere kan vi konkludere at en overbevisende ledelseskommunikationen kan være 
afgørende for en ændring i holdning til en velfærdsteknologi hos en medarbejder. Her 
gik en medarbejder fra at udtrykke en tydelig modstand mod en velfærdsteknologi til 
at ytre en bredere accept af selvsamme teknologi qua ”overbevisende ledelseskom-
munikation” fra en områdeleder fra plejehjemmet. 
 
Til sidst har vi vurderet, hvorvidt strategi spiller en rolle i implementeringen af ny 
velfærdsteknologi. Det gav mening at undersøge strategien slutteligt i vores analyse, 
da vi bedre her kunne vurdere, hvorvidt en strategi blev efterlevet af de to plejecentre. 
Her kom vi frem til et tvetydigt resultalt; i et eksempel var en strategi for velfærds-
teknologi en central faktor for vellykket implementering af velfærdsteknologier, og i 
et andet eksempel var ingen strategi for velfærdsteknologier ligeså central for vel-
lykket implementering af velfærdsteknologier. 
 
Vi har i vores analyse fundet flere eksempler på faktorer, der har haft betydning for 
implementeringen af en velfærdsteknologi. Selv om vi i ovenstående afsnit har for-
søgt at opdele disse faktorer, for at kunne skabe et bedre overblik, må man ikke forstå 
disse faktorer som uafhængige af hinanden. Dette kan vi eksemplificere med følgende 
observation fra vores analyse: en ovebevisende ledelseskommunikation har formidlet 
et budskab om selvhjulpenhed, hvilket har påvirket en medarbejders oversættelse og 
forståelse af en velfærdsteknologi, fra noget der er ikke-hjemligt, til også at integrere 
selvhjulpenhed i sin forståelse denne nye teknologi. Dette har ifølge hende selv haft 
en betydning for hendes accept af velfærdsteknologi. 
 
Ovenstående eksempel kan belyse kompleksiteten i det netværk både medarbejdere 
og ledelse navigerer i. Eksemplet viser hvordan flere aktører i et netværk er forbun-
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det, og hvordan disse forbindelser og translationsprocesser påvirker hinanden og 
ændres over tid. 
 
Translationer skal ses som en cirkulær proces, hvor man må forstå, at hver ny kon-
tekst og forbindelse kan vise et nyt resultat. Her kan sociale sammenhænge ændrer 
sig, og vi kan derfor kun definere dem i et øjebliksbillede. Vores resultater afspejler 
derfor en analyse af et øjebliksbillede og en specifik kontekst, og vores resultater er 
derfor foranderlige. Vi må dog ikke underkende vores resultaters substans, da de sta-
dig kan angive nogle interessante indikationer, der angiver en valid besvarelse på, 
hvilke faktorer, der kan have betydning for en implementeringsproces. 
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8.0 Bilag 
8.1 Bilag 1 - Logbog for Ålholmhjemmet - Marts 2018 
 
  
Dato / 
Tid  

Observation / Note  

28/2 
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Vi ankommer på adressen i Hillerød. Plejehjemmet står i en hestefor-
met bygning på et plan. Det har et klassisk 70’er udtryk med gule mur-
sten og tagpap. Det emmer af ro, ordentlighed og tryghed ved første 
møde med selve plejehjemmet, som er omringet af træer, natur og an-
dre parcel- og villahuse.  
 
Vi går jeg ind af hovedindgange, hvor vi bliver mødt af områdeleder 
Pia Klingenberg. Hun står med flettede hænder, og er klar til at modta-
ge os med et professionelt – men varmt smil. Vi bliver lukket ind af Pia 
 
Pia virker varm og velkommen.   
 
Pia: Velkommen til Ålholmhjemmet.  
 
Simone og Ida: Tak.  
 
Pia: Jeg har glædet mig til at vise jer lidt rundt og høre mere om jeres 
projekt 
 
Hun guider vejen mens hun allerede begynder samtale omkring de 
teknologier, stedet har. Pia har cowboybukser, og en varm bomuldstrø-
je på. Hun signalere alt i alt ordentlighed og tryghed.  
 
Vores første observation af stedet er at de ansatte ikke har uniformer 
på, men de er i stedet iklædt det der ligner hverdagstøj. 
 
Pia: Her på stedet forsøger vi at bevæge os væk fra et institutionslig-
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nende plejehjem. Vi ligger i stedet vægt på at skabe et hjemmeligt sted. 
Derfor går vi meget op i indretningen, stemningen, aktiviteterne og 
vores fine have. Det er alt sammen elementer, som helst skal give sit 
bidrag til, at beboerne og medarbejderne føler her er rart at være. Det 
er også derfor, medarbejderne ikke bærer uniformer, men i stedet helt 
almindeligt tøj. Det er med til at skabe den her form for hjemmelighed.  
 
Simone: Det lyder som en helt strategi for, hvordan I driver Ålholm-
hjemmet? 
Pia: Det kan man godt kalde det. Altså vi arbejder ud fra det, vi kalder 
Eden Alternative, som ligesom har en vision for, hvordan vi skal drive 
plejehjemmet. Med Eden Alternative er målet meget simpelt; det skal 
være værd at leve. Vi har 10 grundprincipper, som vi arbejder ud fra, 
og det gør alle vores medarbejdere 
 
Ida: Er det noget, vi kan finde noget information på, hvis vi søger på 
Eden? 
 
Pia: Ja. Men jeg har en mappe  omkring det, I kan låne. Man kan også 
finde informationer om det på nettet. I skal bare Google Eden Alterna-
tive   
 
Der er døgnrytmelys på de gange, vi går på. Personalet jeg møder er 
iklædt eget tøj og ikke en arbejdsuniform. Ålholmhjemmet er hjemme-
ligt indrette med planter, billeder og møbler rundt omkring, som giver 
varme og hygge.  
 
Pia: Vi har sådan fokus på, at her skal være hyggeligt, det er flere af 
beboerne er meget glade for 
 
Pia fortæller om de teknologier, de bruger her på stedet. Det først hun 
nævner, er de kommunikationsskærme, som er opsat i alle værelser på 
plejehjemmet. Det vil sige alle beboere har en skærm, som både er til 
beboer, personale og familie.  
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Pia taler i et roligt toneleje, og lytter til mine uddybende spørgsmål, vi 
har til stedet og de skærme, hun i første omgang viser. Pia er meget 
grundig i din fortælling og man føler, hun har hjemmet kært. Det bety-
der noget særligt, at vi kommentere på hjemmets indretning, persona-
lets tøj og den stemning der er. Pia smiler varmt tilbage, da jeg fortæl-
ler, man hurtigt kan se, det er noget, der bliver gjort meget ud af.  
 
Pia fortæller at Ålholmhjemmet kun er for demente, og derfor er der 
nogle særlige behov og krav, der skal efterleves. Der er blandt andet 
elektroniske låse på alle værelser, så man kan låse op med en ’bipper’, 
beboerne og personalet har rundt om halsen i en snor. Beboerne kan 
godt glemme, hvor de bor, eller gå ud om natten. Derfor er det smart 
med en elektronisk lås, som altid låses, når den smækkes i. Plus de 
demente har svært ved at anvende nøgler, alt efter hvor slem deres til-
stand er.  
 
Pia giver mig en grundig forklaring af kommunikationsskærmene, som 
kan indeholde alt fra personligt indhold som familiebilleder, lydopta-
gelser, videoer, radio til borgernes sundhedsjournaler. Der er kalender, 
madplan og spil på skærmen. Og personalet bruger skærmene til at 
skrive handlingsforløb ned på hver eneste dag og til at tjekke dosering 
af medicin. Sådan at personalet hele tiden kan følge med i beboernes 
døgnrytme. Familie og pårørende kan altid følge med hjemmefra via et 
login.  
 
Pia udtrykker sin glæde for skærmene og fortæller, at der er superbru-
gere til disse skærme, som personalet altid kan gå til, hvis teknologien 
driller.  
 
Pia: Vi fik dem for to måneder siden, så der er stadig nogle medarbej-
dere, der skal vænne sig til at bruge dem 
 
Simone: Hvordan kan det være, I har valgt at tage dem i brug? 
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Pia: Kommunikationsskærmene er taget i brug med henblik på at op-
timere personalets arbejdsgange og forbedre kommunikationen mel-
lem borger, medarbejder og pårørende. De ansatte skal registrere do-
sering af medicin og ligeledes registrere særlige forhold omkring bebo-
eren. Derudover er der et skema for hver beboer, hvori der står, om 
beboeren eksempelvis skal i bad. Hvis du har en beboer, som skal i 
bad, skal du krydse det af i systemet – ellers går en alarm i gang på 
deres (medarbejdernes) mobiltelefoner. Så det er jo et rigtig effektivt 
system. 
 
Pia: Vi kan også opdateres med beskeder fra beboerens læge eller fra 
familiemedlemmer. Beboere kan også selv logge ind på deres personli-
ge profil og se på billeder, familien har lagt ind, eller de kan høre radio, 
og det elsker beboerne faktisk. De hører meget radio på dem. De skal 
bare have noget hjælp til det indimellem. Skærmene er placeret i alle 
værelser. En skærm på hvert værelse 
 
Pia viser Jørgens værelse, som har en vendlet-seng og lift i loftet. Det 
har sparet en medarbejder og 25 minutters arbejdstid. Det har også 
sparet dem for arbejdsskader. På Jørgens værelse er der en elektronisk 
badestol, som kan justeres alt efter, hvordan Jørgen vil sidde/ligge, når 
han skal i bad.  
 
Pia fortæller os om deres evidensbaseret døgnrytmelysene, som foran-
dre sig automatisk i løbet af dagen og genskaber det naturlige lys uden-
for. Lyset har dokumenteret effekt på depression, træthed og døgnryt-
me. Lyset er tilpasset diagnoser og adfærd på Ålholmhjemmet.  
 
Pia viser os rundt på hele plejehjemmet, og vi ser de forskellige tekno-
logier, hvor vi også får lov selv at trykke på enkelte ting.  
 
Pia fortæller, at de snart får en spiserobot til afprøvning, som skal af-
prøves af én beboer, som har vanskeligheder med at spise selv. Pia ga-
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ranterer os, at vi må følge den afprøvning og se anvendelsen af netop 
den teknologi.  
 
Her handler det også om, at en gruppe medarbejdere skal sættes ind i 
netop den teknologi, som ifølge Pia er det element, som er mest tids-
krævende. Tid på læring og forståelse. Men der er et stærkt personale 
på hjemme ifølge Pia, så hun er positivt stemt omkring det.  
 
Teknologi afskrækker ikke Pia og hendes personale, men økonomien er 
af afgørende faktor. Det er dyrt, og man må søge midler i kommunen 
for at få råd.   
 
Under vores rundvisning bliver vi taget meget vel imod af personalet, 
som vi hilser på.  
 
Vi møder smil og varme tilkendegivelser. Personalet virker rolige – det 
samme gør beboerne. Der er ikke meget støj og larm. Der er mest bare 
lavmælte og behagelige samtaler blandt borger og personale, som ofte 
foregår over en ostemad og kaffe. Der spiller en radio rundt omkring 
på hjemmet, som spiller klassisk musik. 
 
Til sidst under rundvisningen fortæller Pia mig, at de har fravalgt de 
elektroniske sæler, da de mener, det virker forkert og uetisk at et men-
neske skal danne et kærligt bånd til en robot og ikke et levende væsen. 
Derfor taget Pia selv sin hund med en gang om ugen. Derudover har 
plejehjemmet en kat og fugle i bur inde døre.  
 
Under hele forløbet taler Pia i et roligt niveau og klart og præcist sprog. 
Hun er stolt af plejehjemmets måde at arbejde på, men de vil gerne 
blive ved med at vokse. Derfor afventer Pia nu midler på to VendLet 
senge mere. 
 
Rundvisningen er slut. Vi har fået en omhyggelig rundvisning af hele 
hjemmet, hvor vi får snakket alle teknologier i gennem og de bliver 
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præsenteret for mig. Til sidst fortæller Pia, at de har enkelte borgere, 
der går med en GPS/Chip i tøjet. Den sidder gerne på undertrøjen i 
nakken. Det er beboere, som går væk og ikke selv kan finde hjem. GPS 
anvende kun i samtykke med den nærmeste familie.  
 
Vi sætter os ned i opholdsrummet.  
 
Vi har aftalt, at vi påbegynder vores undersøgelse mandag kl. 08.30 og 
onsdag kl. 08.30. Vi skal selv afgøre, hvornår det ikke giver mening at 
observere mere.  
 
Vi får to beboere, der vil være vores primære kontaktpersoner, vi skal 
observere fra morgenstunden af. De anvender forskellig teknologier, 
som vi kan se og følge med i. Ellers er aftalen, at vi går rundt på pleje-
hjemmet som vi vil, og holders os inden for rimelighedens grænser. 
Dvs. skal en beboer have et bad, må vi ikke notere og observere, med-
mindre andet er aftalt.  
 
Vi med Pia at vi udformer en kontrakt, hvori aftalen fremgår og hvad 
aftalen indebære. Den kontrakt skal medbringes mandag morgen. Vi 
starter med at komme to dage om ugen de næste fire uger.  
 
Pia er meget engagerede i vores projekt, og vil gerne hjælpe så meget 
som muligt. Hun har givet lovning på, at vi bliver informeret, hvis der 
er personalemøder, kurser eller andet, som har relevans for os at del-
tage i.  
 
Pia går for et øjeblik, men vi får lov at gå rundt og kigge på plejehjem-
met.  
 
Vi møder en ansat, der fumler med nogle rør, som hun skal samle.  
 
Medarbejder udbryder: Ej altså, hvorfor gider den ikke samarbejde 
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Simone: Er det svært at samle den sammen? Det ser ikke helt let ud �
 
Medarbejder: Ja, det er er lidt svært. Den gider ikke gøre det, jeg vil. Så 
bliver man lidt frustreret. Siger medarbejderen med et glimt i øjet. Det 
er mest, når der kommer en ny teknologi, det kan jeg ikke så godt finde 
ud af, men man er jo nødt til det 
 
Ida: Er det sådan, du har det med alt ny teknologi? 
 
Medarbejder: Altså jeg kan kun lide nogle af dem. Men meget af det, 
kan jeg godt undvære. Og det er lidt uheldigt, jeg arbejder et sted, hvor 
man prioriterer sådan noget her meget 
 
Ida: Hvordan har du det med det? 
 
Medarbejder: Jeg er rigtig glad for at være her. Jeg synes bare, her er 
rart at være og arbejde. Jeg kan godt lide den måde, alle medarbejdere 
bliver hørt på og den åbenhed, der er blandt alle mine kollegaer. Og så 
kan jeg godt lide, at man kredser lidt mere om beboerne. Det er helt 
anderledes end på det plejehjem, jeg tidligere var ansat ved  
 
 
Medarbejderen bærer heller ikke uniform. Vi får fortalt, at hun prøve-
de at samle en Raizer. En forflytningsteknologi får vi fortalt. 
 
Vi finder Pia.  
 
Pia siger, vi blot kan sidde og arbejde og skrive på plejehjemmet, hvis 
vi vil. Det er helt op til os selv. Pia smiler meget og giver udtryk for, at 
vi har et spændende projekt, hun gerne vil læse, når det er færdigt.  
 
Vi bliver jeg fulgt ud af Pia, som skal følge os helt ud, fordi der er kode-
lås på alle udgange, så beboerne ikke selv så let kan gå ud. Jeg giver 
udtryk for min taknemmelighed og giver Pia et solidt og anerkendende 
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håndtryk. Vi afrunder begge med et farvel og et smil velvidende om, at 
det er et gensyn allerede mandag.  
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Vi træder ind i plejecentret. Der er to døre, man skal igennem for at 
komme ind. Der er en kode på dørene.  

Vi møder Pia, og hun viser os hen på et lille kontor. Pia siger som det 
første, at de i går har modtaget en spiserobot, som hun er ved at forbe-
rede noget træning til, som hun har klart i næste uge, og som hun glæ-
der sig til at dele med os. Hun fortæller, at hun i mandags var til net-
værksmøde om velfærdsteknologi, der bliver afholdt 3 gange om året. 
Her mødes forskellige plejecentre i Hillerød kommune og diskuterer 
erfaringer med forskellige teknologier.  

Ida spørger, om hun tit henter inspiration fra disse møder, hvortil hun 
svarer “ja”.  

Pia fortæller, at det er en god måde, at få diskuteret, hvilke teknologier, 
der fungerer, samt at få inspiration.  

Vi taler lidt om, hvad vi skal lave i dag, og Pia forklarer, at vi kan te-
ste Raizeren, med en medarbejder og med en dukke. Vi kan prøve at 
bruge sara stedy’en (en forflytningsstol), og tale med en af beboerne, 
Helga, der skulle være ret klar i hovedet, og god at snakke med.   

Pia fortæller, at de lige har fået implementeret de sidste døgnrytmelys i 
loftet. Hun fortæller at nattevagten henover aftenen har reageret utro-
ligt positivt på lysene. Der er ikke en eneste beboer, der har stået op 
om natten.  

Nattevagten sagde “Man kan virkelig mærke forskellen”  
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Døgnrytmelyset blev implementeret fra efteråret af.  

Udover netværksmødet fortæller Pia også, at de deltager i en velfærds-
teknologimesse i Odense hvert år. I år fandt det sted i september må-
ned. Her finder de meget inspiration. Messen går ud på, at virksomhe-
der møder op og fremviser deres produkter.  

Pia påpeger, at de allerede havde, alle de produkter, der var på mes-
sen.  

Pia fortæller også, at de engang imellem besøger Innovationshuset i 
København, hvor de finder inspiration og afprøver ny teknologi. Dette 
findes i Metropol  

Pia fortæller at Ålholmhjemmet har været et demenshus i mange år. 
Hun forklarer at Demens er den 5. Mest hyppigste sygdom i Danmark, 
og at den er utroligt dødelig. Alle mennesker kan få det meget pludse-
ligt. Nogle får det inden de fylder treds, og så går der ikke mange år, før 
deres kroppe giver op. Der er ingen kur på demens. Jeg spørger, om 
der findes nogle hjælpemidler, der kan forebygge at demens spredes 
hurtigt. Her påpeger Pia, at stimuli kan nedsænke farten. Dette kunne 
være stimuli i form af musik eller andet, der kan fremskynde minder, 
kan nedsætte farten.  

Pia påpeger, at man ikke kender årsagen til demens. Men hun kommer 
med et bud “I dag får vi hele tiden stimuli alle vegne fra. Fra fjernsynet, 
iPads og andet”  

Pia mener at oversvømmelsen af stimuli fra alle vegne kan være en år-
sag til, at man får demens.  

Simone spørger, hvor mange medarbejdere, der er på arbejde i hvert 
team. Pia forklarer, at hvert team har 6 dagvagter eksklusiv elever og 
praktikanter. Lige nu har de i hvert team 4 medarbejdere på arbejde 
samt. 4 elever, så 8 i alt. Pr. team.  
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Derudover, er der ansat to personer til at afholde aktiviteter af forskel-
ligvis.  

Simone fortæller, at hun den anden dag så en medarbejder komme 
cyklende på en Christianiacykel med en beboer på. Cyklen spillede Ab-
ba musik.  

Pia forklarer, at det er vigtigt for beboerne, at der sker noget uforudsi-
geligt. Hun påpeger, at hun har nogle sjove strømper på. De er blå og 
ligner træsko fra Holland i formen, men fungerer som bløde sutsko. 
Flere medarbejdere og beboere påpeger dem, når hun går forbi, og det 
føler hun er vigtigt, så de har, noget de kan grine lidt af.   

”Det er vigtigt at beboere, synes her er rart at være. Vores vision er at 
skabe et hjem. ” - Pia 

Pia fortæller, at det vigtigt, at man har et godt forhold til beboeren. 
Hun fortæller, at man i dag godt må være venner med beboeren. Hun 
fortæller, at hun har en interesse for ridning, og at hun en dag mødte 
en beboer, der havde samme interesse.  

Så kørte de sammen i Pias bil op til en rideskole, hvor de kiggede på 
heste. Det ville man for nogle år siden synes var lidt underligt, men i 
dag er det fint.  

Vi aftaler, at vi nu skal møde Helga, som skal forflyttes ved hjælp af en 
vippestol, og derefter spise lidt morgenmad med hende.  

Mødet slutter og vi går ud på gangen og følger Pia hen til Helgas dør, 
hvor vi bliver bedt om at vente, til vi kan gå ind. Der er flotte malerier 
på væggene. Og væggene er derudover udsmykket med flot vægmaling. 
Der kommer en kvinde cyklende  ned ad gangen på en Christianiacykel 
med en beboer siddende på. Det ser hyggeligt ud. Der er et akvarium 
og nogle fuglebure. Der er altid hyggelige stole og sofaer og vinduer 
med højt lysindfald.  
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Pia kommer tilbage med en Vippestol, der hedder en Sara Stedy.  

Hun fortæller, at denne bruges til at hjælpe beboere, der ikke kan gå 
med at rejse sig fra sengen og flytte dem over på en kørestol.  

I øjeblikket er det kun Helga, der bruger denne. Beboere skal nemlig 
screenes, før de kan bruge den. Man skal kunne stå på sine egne ben, 
og man skal kunne stå fast på sine fødder. Pia påpeger, at Sa-
ra Stedy’en er med til at forflytte beboeren på en måde, hvor de føler, 
at de er i øjenhøjde med personalet. Samtidig så ønsker de på bedst vis 
at bibevare beboernes funktioner. Eksempelvis kan Helga stå på egne 
ben, men kan ikke gå. Det at bruge Sara Stedy’en kan gøre, at hun kan 
få lov til at bruge sin stå funktion, hvilket skaber noget livskvaliteten 
og meneskelighed samt. Følelsen af, at hun kan gøre noget selv, si-
ger PIa.   

Pia siger, at de er rigtigt glade for den.  

Døren åbnes og Ayse (en dagvagt) beder os om at komme ind ad dø-
ren.   

Vi træder ind i et værelse, men en seng i hjørnet. Her står en assistent 
og en medarbejder, Ayse og skal hjælpe Helga op af sin seng.  

Helga sidder på sin seng. Og klar til at bruge Sara Stedy’en. Ayse tryk-
ker på en fjernbetjening, så sengen hejses op, så Helga lettere kan stå 
op.  

Ayse siger 1-2-3, og Helga prøver at rejse sig ved hjælp af vippestolen. 
De prøver 4 gange indtil Helga får rejst sig. “Du må ikke sætte dig end-
nu” siger Ayse, Da de først skal lukke Sara Stedy’en omkring Helgas 
bag. Til sidst får de hjulpet Helga ned i kørestolen. Sara Stedy’en kan 
placeres perfekt ind i kørestolen. Det er den nok designet til at kunne. 
En fodstøtte sættes på kørestolen, da Helga er lam i sin ene fod grun-
det en blodprop.  
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Ida spørger, om de gør brug af loftliften over Helgas stol, og Ayse siger, 
at den bruges når Helga skal tilbage i sengen igen fra kørestolen, da 
kørestolen ikke er høj nok, til at hun rejse sig ved hjælp af Sa-
ra Stedy’en. 

Helga bryder ind med  “Jeg kan ikke lide den (loftliften), den gør ondt 

på mine lår”  

Ayse svarer: “Jeg har også selv prøvet den under træning, og den er 
ikke særlig rart (her tales der om sejlet, der spændes fast om beboe-
ren), men det er den eneste mulighed)  

Ayse fortæller om det glidestykke, de bruger til at hjælpe Helga op ad 
sengen. Det er rigtigt behjælpeligt, mener hun. Der er også et glides-
tykke inde i selve sengen. Til det siger Helga “Man skal bare ligge i den 
ene side, og så glider man over i den anden”  

Simone spørger, om nogle af beboerne bruger afveksling madrasser, og 
hertil svarer Ayse, at Jørgen måske gør.  

De giver Helga tøj på, og sætter hendes kaldehalskæde om halsen på 
hende.  

Vi har en kort samtale med Helga, hvor hun fortæller, at hun har fået 
en blodprop, hvorfor hun er blevet lam i både venstre fod og arm. Hun 
fortæller, at hun i sin tid gav sin nabo en nøgle til sin lejlighed, og da 
nogle naboer ringede til hendes nabo med nøglen, og fortalte, at gardi-
nerne ikke har været åbne, gik naboen ind og tjekkede til hende, hvor 
han/hun fandt hende ligge på gulvet og ringede efter hjælp.   

Nu bor hun på plejehjemmet og er glad for at være der. Hun har en 
søn, der bor ikke så langt fra.   

Helga fortæller, at hun er glad for de unge plejere, da de har mere em-
pati for de ældre. Hun siger, at de ældre plejere kan virke lidt strikse og 
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skarpe i tonen, hvilket hun ikke bryder sig om.  

Vi lægger mærke til, at der er skærme (computere) på værelserne til at 
dokumentere beboerens informationer. Ayse siger, at hun endnu ikke 
kan bruge den, fordi hun ikke har et login. Men hun siger, at de snart 
alle skal kunne bruge den.  

Derefter går vi ned ad gangen og hen til morgenmadsbordet, hvor Hel-
ga er kommet os i forkøbet. Hun spiser noget morgenmad, mens vi får 
en kort snak om hendes børn og kærlighed til musik. 

Køkkenet ligger ved siden af en dagligstue, der ligner en helt alminde-
lig hyggelig dagligstue, der kunne være i et helt almindeligt hjem.  

Flere medarbejdere går forbi, og så kommer Bodil (som er beboer). 
Hun virker frisk og er i stand til at gå selv, lave kaffe, sætte sig til bords 
og god til at snakke. Hun har været på plejecentret siden december.  

Vi møder en Som praktikant, Sidsel, der har en kort samtale med os. 
Sidsel fortæller, at hun studerer sundhedsmotorik på UCC. Vi fortæller 
kort om vores speciale, og Sidsel nævner konceptet Eden alternative, 
og beder os om at søge på det online. Det er et koncept, som ålholm-
hjemmet følger, hvor man skal opfylde 10 principper, der alle omhand-
ler nærvær og omsorg. Det siger hu, at man virkelig kan man mærke på 
personalet, at de opfylder.  

Der er et personalerum lige ved køkkenet med en bærebar computer, 
som de bruger til at dokumentere i deres system.   

Efter morgenmad går vi igen rundt i den stemningsfulde bygning.  

Endnu en kvinde kommer cyklende. 

Vi går ned ad en af de andre gange, hvor der i fælles opholdsstuer sid-
der medarbejdere og beboere, der hygger, hjælper hinanden med (en 
ung mandlig medarbejder giver mad til en beboer) og flere beboere 
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Der er både hunde og katte i huset, der er ejet af beboerne.  

Vi kigger ind i et tilfældigt værelse, der er stort og flot. Det virker til, at 
beboerne må tage deres egne ting med på værelserne, så det føles lidt 
hyggeligt. Der er porcelænsdukker og billeder af forskellige personer i 
rammer. Teknologierne (fjernsyn og computerskærme) bliver overdø-
vet af alle de hyggelige ting, der er i rummet.  

Vi går videre, og kan se, at nogle af beboerne skal på aktivitet. De skal 
ud at høre jazzmusik.   

Vi går tilbage til Pia, og forklarer, at vi ikke kan se på raizeren i dag, da 
Andreas (min tidligere folkeskoleven, fandt jeg ud af, og medarbejder), 
som blev sat til at vise os den, desværre skal ud ad døren. Vi må se 
på Raizeren en anden gang.  

Pia henter nogle VTV’er (velfærdsteknologiske vurderinger) til os af 
spiserobotten. Jeg har taget nogle billeder af den.  

Vi slapper af i solen og nyder den dejlige lysindfald af de store vinduer. 
Hunden ligger også og solbade.  

Men nu må vi videre.  

Vi går ned ad en gang, hvor vi møder nogle søde medarbejdere og be-
boere. En af beboerne har en kvindelig medarbejders hånd i sin, og 
kærtegner den “Du er en sød og dejlig pige”. Dette siger hun også til 
os.  

Vi møder så vi Gurli. En sød og smilende beboer. Hende snakker vi lidt 
med. Hun griner rigtigt meget.  

Vi beslutter os for at gå en sidste tur ned ad den sidste gang. Der et 
klaver på vores vej.   
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I det næste hus, møder vi en køkkenmedarbejder, er i gang med at lave 
frokost. “Kan du lide at arbejde her?” spørger vi. Hun svarer “Det her 
er Hillerøds bedste arbejdsplads” Hun fortæller, at hun aldrig før har 
oplevet så meget kærlighed på en arbejdsplads, og at hun er super glad 
for at være der.   

Vi fortæller hende om vores projekt, hvortil hun svarer, “så må I da 
have hørt om de chips vi har, som kan sættes på nakken”. Vi bliver 
bedt om at tage kontakt til plejecentrets eneste sygeplejerske, Mie, hun 
ved meget mere om det.   

Vi hilser på en praktikant, der sidder ved et bord. Hun kommer fra 
Holland, og fortæller hvordan plejehjem i Holland er super strikse og 
struktureret. Alt er skemalagt. Hun siger, at her på Ålholmhjemmet, 
kommer beboeren i første række.  

Vi taler om døgnrytmelysene og om, hvor godt de fungerer. Køkken 
Medarbejderen fortæller os om et forsøg, der er blevet lavet i Roskilde, 
hvor der i en ende af en gang er installeret døgnrytmelys, og ikke i den 
anden ende af gangen. Hun fortæller, om hvordan beboerne søger hen 
mod gangen med døgnrytmelyset i eksperimentet.   

Vi kommer til at kalde Ålholmhjemmet for et plejehjem og bliver iret-
tesat af medarbejderen “Det hedder et plejecenter”, og jeg spørger, 
“Hvorfor hedder det plejecenter og ikke plejehjem?”. Køkkenmedar-
bejderen kan ikke besvare dette, hvorfor hun spørger sin kollega. Flere 
medarbejdere træder ind ad døren, og har svært ved at svare på 
spørgsmålet, indtil en svarer, at det er fordi, at det ikke skal virke så 
institutionaliseret.   

Vi går lidt videre og ser ind af en åben dør, at en beboer er ved at blive 
liftet op i sin seng. Beboeren er på vej ned i sengen og medarbejderen 
virker til at have overskud og griner endda over en joke, som beboeren 
sagde på vej ud af liften.  
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Vi går videre igen.  

Her møder vi en medarbejder, der er på rotationsrunde i plejecentret. 
Hun fortæller, at det er noget helt andet at arbejde på dette plejehjem 
frem for i København. Hun siger, at de i København har meget mere 
travlt, og at det kan være rigtigt hårdt arbejde, hvilket hun ikke brød 
sig om. Dette plejehjem er meget mere afslappet. Køkkenmedarbejde-
ren påpeger også, at der generelt er en anden attitude i Hillerød end i 
København. Folk er venligere i Hillerød.  

Der bliver diskuteret at folk i dag har et andet syn på plejehjem, end 
man havde før i tiden. I dag er der mere fokus på livskvalitet, hvor for 
nogle år siden, var plejehjem bare en form mellemstation.   

Vi vender tilbage til rotationsmedarbejderen med blå T-shirt. Hun er 
52 år gammel.  

Hun fortæller, at hun har været i branchen i 20 år, og at hun indtil for 
et år siden har arbejdet i København. Hun fortæller, at Ålholmhjem-
met er det første plejehjem, hvor der er så mange aktiviteter. De har 
hun ikke prøvet før. Hun føler derudover også, at hun på tidligere ple-
jehjem har haft så strikse dage, at hun nogle gange har gået hjem med 
dårlig samvittighed over for beboeren. Hun fortalte, at hun var på et 
plejecenter i Furesø Kommune, der var særligt dårligt, som hun ikke 
ønsker at vende tilbage til.   

Da vi nævner teknologi, er rotationsvikarmedarbejderen den første til 
at sige, at hun ikke bryder sig så meget om brugen af teknologi. Hun er 
meget mere til nærvær og omsorg. Hun kan ikke lide idéen om, at tek-
nologien overtager menneskelige opgaver. Hun ville aldrig selv have 
lyst til at gøre brug af alt muligt teknologi, hvis hun skulle på pleje-
hjem. “Det kan blive for teknologisk. Jeg ville have det meget dårligt 
med at bruge en robot” Men hun ville heller aldrig have lyst til at tage 
på plejehjem.   
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Vi mødet ind på plejecentret, og bliver henvist til to medarbejdere, der 
skal til at vække en beboer. Vi går ind i det lokale, hvor beboeren bor, 
og vækker de to medarbejdere den ældre kvinde ”Har du sovet godt, 
Merete?” spørger den ene, men Merete er ikke i stand til at svare. 

Vend-let sengen gøres klar til brug og Merete skal over i sin kørestol. 
Vend-lagenet tages i brug for at få vendt Merete, og hun stritter ikke i 
mod. Loftliften gøres klar til brug, men støttemedarbejderen har pro-
blemer med at få sat sejlet på liften. 

Merete får ankelstøtte på, så hendes ben ikke skades under forflytnin-
gen. 

Merete liftes over i kørestolen med begynder at lave nogle lyde, der 
udtrykker hendes utilfredshed med at blive liftet. ”Ja ja Merete, vi er 
snart færdige” udtrykker den ene af medarbejderne. 

Hun får tøj på. 

Medarbejderne kan ikke løfte hende tilbage i stolen, da de fik hende 
placeret forkert til at starte med, derfor må de bruge liften igen til at 
placere hende korrekt i kørestolen. 

Da hun er placeret korrekt, kører de hende ind til morgenmadsbordet. 

Sengen sænkes og sengen bliver redt. 

Skærmen inde på stuen bruges til at notere pille-doser. Dette varede 2 
minutter. 

Vi er nu kommet ind til en anden beboer, Egon. Her er der tre hjælpe-



	 108	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
10.30 

 

re, der skal hjælpe ham med at komme op.  

Fjernsynet kører i baggrunden.  

Da Egon skal over i sin kørestol, er medarbejderne nødsaget til at sæn-
ke en sengen en smule. I det den ene medarbejder sænker sengen, be-
gynder Egon at blive urolig og råber ”AV”, hvor medarbejderen er hur-
tigt til at gribe fat i hans hånd og sige ”Det er okay” for at berolige ham, 
hvortil han svarer ”okay” og lægger sig til rette igen.  

Den ene medarbejder beder den anden medarbejder om at hæve sen-
gen en smule ”jeg er jo ikke særligt høj” siger hun.  

En af medarbejderne kigger på TV’et og spørger ”hvad ser du Egon?” 
hvortil han svarer ”Aner det ikke” 

Egon bruger ikke vend-let seng, men snarere et glidestykke. 

Egon har et liggesår på foden, som han før har fået behandling for. Der 
bliver diskuteret, hvorvidt, de skal tage et billede af dette, eller om de 
”blot” skal beskrive det i en journal. Da ingen af dem har en telefon på 
sig, vælger de ikke at tage et billede. 

Medarbejderne skal have ham over i liften, og derfor skal de lægge et 
sejl om ham. Den ene af medarbejderne siger ”Jeg troede, han brugte 
sarastedy’en”, hvortil en anden svarer ”Nej, han er mere tryg med lif-
ten” 

De løfter Egon over i hans kørestol, uden at han brokker sig. Egon hil-
ser på os, da han ser vores ansigter. 

”Tak for samarbejdet” siger den ene medarbejder. ”det var perfekt” 
siger en anden, da forflytningen gik hurtigt. 

Vi finder en sofagruppe og sætter os. Her er stille da beboerne enten 
har besøg af familie eller venner. Eller også er personalet i gang med at 
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have beboere i bad.  

Beboerne samler sig i samlingssalen. Der skal være fællessang. Klave-
ret bliver åbnet, og sangbøgerne hentet frem.  

Her er cirka 10 beboere til sang.  

En ansat vælger en sang og går i gang med at synge for, imens en an-
den medarbejder spiller på klaveret.  

Vi går derhen  og tager en sangbog og synger med. 

Christianiacyklen kommer rullende. En beboer sidder i og hører rolige 
toner fra en medarbejders telefon. Cyklen styres af en medarbejder.   

 
Efter sang går beboerne ud til hvert sit. Det er blevet tid til frokost, 
mens andre får gæster på besøg. 

 

  

12/3 
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Pia fortæller, at de på ålholmhjemmet har modtaget en ny spiserobot, 
som er  teknologi, der er blevet udvalgt af plejecentrets direktør, og da 
Pia er plejecentrets velfærdsteknologi-ansvarlige, er det hendes opgave 
at få spiserobotten implementeret 
 
Vi mødes med Pia, som tager os med ind i et mindre lokale med den 
nye spiserobot. Som noget af det første, fortæller Pia: Jeg er jo vel-
færdsteknologi-ansvarlig. Derfor er det også vigtigt, at jeg kan forstå og 
fremvise den på bedste vis for mine kollegaer. Så jeg skal lige lære den 
at kende først. 
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Pia åbner kassen med spiserobotten i, og begynder at pakke den ud. 
Hun tager en manual frem, hvorefter hun konstaterer:  
 
Pis: Ej, de der manualer, kan man ikke bruge til noget. Jeg finder altid 
en vejledning på YouTube. 
 
Herefter skubbes manualen ud mod hjørnet af bordet. 
 
I mens Pia pakker ud, siger hun: 

 ”Mange gange kan man sige, at erfaringer med velfærdsteknologi kan 
være at de kræver så meget tilpasning og installering og alt muligt an-
det. Så man kan sige, en ren besparelse, kan man ikke kalde det. Men 
hvis der er en borger, der kan blive selvhjulpen, så er det jo også en 
værdi. Og det er det, man skal tænke på ik’? Men tidsmæssigt, så er der 
nogle gange ikke noget at hente.” 

Simone spørger: Hvordan foregår det så i praksis? Du får den her, for-
di du har bedt om det eller? 

Pia: Nej det er faktisk fordi, så har vores direktør været herude. Og så 
ved jeg ikke, hvordan talen er kommet på det, men man har talt om 
spiserobotter, og så har en eller anden i personalegruppen pippet og 
sagt  

”Det kunne da være vældigt interessant” – Og så er det vi siger, ”så lad 
os da prøve den”. Og så er det jo klart, at så får jeg opgaven, fordi jeg jo 
er velfærdsteknologi – Jeg har jo en gruppe, jeg så skal melde tilbage 
til, hvad de synes om den.  

Og den gruppe, har så lavet en vurdering af den, og det er ud fra den, at 
vi screener borgerne. 

Vi sætter os ved bordet, og Pia sætter sin computer frem og går direkte 
ind på YouTube.  
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Her prøver hun at søge på spiserobot vejledning på YouTube, men fin-
der ikke en nogle brugbare videoer, så hun prøver sig selv lidt frem, da 
hun stadig har afskrevet at benytte manualen. 

Vi sætter os på den ene side af bordet og Pia på den anden side af bor-
det. Hun fastslår at YouTube vidoerne, som hun finder, ikke kan hjæl-
pe hende særligt meget med samle spiserobotten.  

Efter at have set et par videoer på YouTube, vælger Pia at prøve kræfter 
af, med selv at prøve sig lidt frem.  

Mens hun prøver at samle robotten selv uden at der sker meget frem-
skridt, sidder vi og kigger på lille manual, som hun valgte at afskrive 
som det første. Det var her svært for os at vurdere, hvorvidt, vi skulle 
prøve at afbryde vores rolle som observante og forskere ved at hjælpe 
Pia ved at henvise til manualen.  

Vi valgte at give Pia en hjælpende hånd, da det var svært for os at se 
hende anstrenge sig så meget. 

Efter vi havde forsøgt at hjælpe Pia ved at læse manualen, begyndte 
robotten at virke, men vores forståelse af den var stadig begrænset. Pia 
valgte derfor at afslutte denne session, og forklarede, at hun ville prøve 
igen på et senere tidspunkt. 

Vi får lov til at følge en medarbejder ved navn Helle.  

Helle skal lifte en beboer, som skal sove til middag.  

Vi går ind til beboer, som sidder i sin stol og venter. Medarbejderen 
snakker til beboeren og melder at hun er klar til at få hende i seng.  

Helle tager et segl.  

Seglet skal under beboerens numse, så det kræver, beboeren løfter sig 
en smule fra stolen. Beboeren formår at få løftet sig. Hun har prøvet 
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det før, ser det ud til.  

Helle er klar til at lifte. Hun tager fjernbetjeningen, og hun lifter op i 
sengen langsomt.  

Der går ikke lang tid, før beboeren ligger i sin seng.  

En lyd går i gang. Det bipper.  

Helle siger: Det er sengen. Det er en vekseltrykmadras. Den sørger for, 
Dagmar ikke får liggesår.  

Sejlet taget væk. Helle er hurtig og ferm til det.  

Helle skal tage en trøje af beboeren, og vi skal gå ud.  
 
Vi har ikke set mere nævneværdigt i dag, og beslutter nu at tage hjem.  

  

14/3 
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Vi ankommer til plejehjemmet. Her er stille, og beboerne skal til at 
vågne op og starte dagen. Vi går ind i et rum, og her møder vi en med-
arbejder ved navn Susanne.  

Klokken 09.00 går Susanne (ansat) ind på et værelse. Her møder hun 
en kvindelig beboer, som ligger i sin seng.  
 
Susanne siger: Godmorgen, Marianne – har du sovet godt? 
Susanne går hurtigt hen til kommunikationsskærmen placeret på en 
væg i et hjørne af værelset. Hun begynder at trykke på skærmen. 
Skærmen er en touch-skærm. Hun trykker på et felt, hvor der står ’me-
dicin’. Det ser ud til, hun tjekker, hvilken dosering denne borger skal 
have. I næste øjeblik går Susanne ud af værelset igen, hvorefter Simone 
spørger hende, hvad hun er i gang med at lave lige nu.  
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Hertil svarer Susanne, at hun ”skal hente den medicin, som Marianne 
skal have i dag. Her dobbelttjekker jeg altid, ved at kigge på kommuni-
kationsskærmen.  
 
Hendes medicin kan nemlig variere fra dag til dag alt afhængig af, 
hvilket medicin-behov hun har. Bagefter skal jeg ind og registrere i 
systemet, at hun har fået sin medicin.  
 
Hvis ikke jeg gør det, så går der en alarm i gang på min og mine kolle-
gaers arbejdstelefon – og det kan godt være forstyrrende, hvis man lige 
er i gang med at få en anden beboer i bad, siger Susanne, imens hun er 
i gang med at tage medicin ud fra et aflåst skab. 
 
Susanne trykker selvsikkert på skærmen. Hun udviser ingen usikker-
heder i sine handlinger. I stedet er hun sikker i hendes håndtering af 
kommunikationsskærmen. Det ser ud til, hun præcist ved, hvad hun 
skal trykke på, og hvordan man taster de nødvendige informationer 
ind. Hun virker afslappet og rolig i vores dialog, og man kan se, hun 
udviser overskud til borgeren, som netop er vågnet 

Vi går videre ud og finder en sofagruppe, vi placerer os ved. De fleste 
beboere sover stadig, og der medarbejderne går stille og roligt rundt og 
ordner dagens første gøremål. Her sidder vi og venter et rum tid. 

 

En sang spiller fra en radio, mens en ansat sætter kaffe over. Nu kom-
mer to beboere forbi og hilser godmorgen.  

Vi går rundt på de fælles gangarealer, som er indrettet med møbler, 
billeder, vægophæng og diverse tæpper og planter. 

Vi går længere ned af gangen, og her ser vi et hjørne med store og høje 
planter. Bag planterne kan man ane en bevægelse. Vi går derhen og ser 
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en person, som ligger en vippende stol.  

Stolen spiller en svag lyd af musik, mens manden bliver vippet. Man 
skal forestille sig, at han ligger på en briks, som bevæger sig i en vug-
gende bevægelse. Han ser afslappet ud, og øjnene er let lukket. Vi går 
igen.  

Simone: Kan du forklarer os, hvad det er for en stol, I har stående? 
Den som vippet? 

Medarbejder: Ja. Det er en vippe stol, som man kan bruge, hvis man 
skal finde ro og slappe af. For flere af vores borgere, giver den vuggen-
de bevægelse ro, og så kan man høre lidt musik. Eller det er mere så-
dan nogle lyde. Lyden med hav eller vinden. Det kan også være beroli-
gende toner. Sådan små melodier.  

Simone: Er det så en velfærdsteknolog?  

Medarbejder: Ja. Det tror jeg godt, man kan kalde det.  

Vi går videre rundt på stuerne og ind på værelser. 

En medarbejder kan vi spotte inde på et værelse, som har døren åben. 
Vi går forsigtigt ind og siger hej til medarbejderne. Hun skal gøre en 
beboer klar til bad.  

Hun taster på kommunikationsskærmen.  

Hun registrerer nogle ting ved at skrive oplysninger ind.  

Medarbejder: Jeg skal bare lige registrerer badet og godkende, at jeg 
gør det nu.  

Beboeren bliver rullet ind af en anden medarbejder. Og vi går ud.  

Inden vi går ud, ser vi, der står ’Error’ på kommunikationsskærmen.  
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Vi sætter os ved en beboer ude i opholdsstuen, som ligger en kabale.  

En ansats mobil begynder at ringe. Efter skynder hun sig ud.  

Ida spørger en anden ansat: Hvad var det, der skete der?  

Ansat: Det så ud til, en beboer er smuttet fra hjemmet. Det er forment-
lig GPS’en der ringer for at fortælle, hvor hun er.  

Vi venter samme sted for at afvente situationen.  

30 minutter efter.  

Medarbejderen kommer tilbage. Hun fortæller, der lige var en situati-
on, hvor en dement smuttede.  ”Så må man rende stærkt, så ikke de 
bliver væk”.  

Simone: Men det tog lidt tid for dig at finde hende?  

Medarbejder: Narj. Det var mere fordi, hun ikke ville med hjem igen. 
Så jeg brugte lige lidt tid på det.  

Vi går videre rundt på plejehjemmet. Men efter en rum tid, beslutter vi 
os for at tage hjem, da der ikke sker yderligere i dag. 

 

 

Vi ankommer til plejehjemmet. Da vi kommer, skal man taste en fire-
cifrede kode, for at åbne døren. Døren åbner automatisk og lukker på 
samme vis. Koden står skrevet på døren. Da vi taster den, går en bebo-
er direkte ud, da begge døre åbner og ikke lukker med det samme. Vi 
må indhente den demente beboer og bringe hende ind igen.  
 
Vi finder Pia, områdeleder, og indleder vores besøg. Vi får tilknyttet en 
medarbejder, Jackline på 22 år.  
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Klokken er 08.30 og Jacklin venter på sin kaffe, der bliver brygget. 
Hun står og taster på sin arbejdstelefon, imens hun venter. Hun kigger 
på, hvad der ligner et skema på telefonen. Hun gør sig formentlig et 
overblik over dagen. Vi spørger hende, hvad dagens første opgave er, 
hvortil Jacklin svarer, at hun først skal ind til Mogens, som skal løftes 
med loftlift og så blive gjort klar til et bad 

  
Jacklin: Jeg tjekker altid her på min arbejdstelefon, hvad beboernes 
plan er for dagen. For eksempel kan jeg med Mogens se, at han skal 
have et bad her til morgen 

  
Simone: Så I har alle et system på jeres arbejdstelefon, hvor I kan logge 
ind og læse om beboerne? Eller hvordan fungerer det? 

  
Jacklin: Ja. Altså systemet er koblet sammen med kommunikations-
skærmene. Så det er praktisk talt det samme, du kan på din telefon, 
som på skærmene.  
 
Jacklin: Det synes jeg er meget smart, fordi så kan jeg lige tjekke det 
herude på min telefon, inden jeg går ind og vækker Mogens. Så undgår 
jeg, at jeg står og glor på en skærm, inden jeg kan gå i gang med ham. 
Det er sådan lidt lettere. Jeg kan ligeså godt gøre det nu, hvor jeg alli-
gevel venter på min kaffe 

  
Simone: Det kan jeg godt se. Det lyder smart 

  
Jacklin: Ja, det er det også. Eddersmart. Men det er nu ikke alle, der 
gør brug af det, som jeg gør 

  
Simone: Hvad mener du med det? 

  
Jacklin: Der er bare nogen, der ikke kan finde ud af det. Og jeg har 
endda prøvet at hjælpe nogle stykker for at vise dem, hvordan man gør. 
Men det kan stadig være svært sådan at lære. Der er vel bare nogle, der 
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er bedre til det end andre, går jeg ud fra 
 
Vi følger Jackline ned til en beboer, som skal op og i gang med dagen. 
Jacline benytter som det første kommunikationsskærmene, hvor hun 
tjekker beboerens medicindosering. Her tager Jackline et billede med 
sin mobiltelefon af skærmen, da medicinen netop skal gives og doseres 
ude i spisesalen. Jackline fortæller, at hun jo ikke kan huske, hvad der 
står på skærmen, og må derfor tage et billede. Hun griner lidt.  
 
Efterfølgende skal beboer på toilettet og der skal benyttes en loftlift. 
Her fortæller Jackline, meget begejstret, at hun er glad for denne loft-
lift. Det er en stor hjælp, og man kan se og opleve den nemme og meget 
ligetil tilgang til anvendelsen af loftliften. Jacklin virker effektiv med 
stor forståelse for anvendelsen. Det virker nemt for netop hende. Jack-
line nævner, at hun dog godt kunne bruge en vaskestol, som kunne 
justeres elektronisk, da det ville være nemmere og mere skånsomt for 
Jackline at justere på beboeren med en elektronisk justerbar stol.  
 
Jackline skal arbejde under lukkede døre, da beboer skal i bad. Vi går 
ud på gangen og venter imens.  
 
Her møder vi en imødekommende og spørgende medarbejder, der er 
nysgerrige efter, hvad vi laver her. Vi forklarer om vores projekt, som 
bliver mødt med stor entusiasme og interesse. Medarbejderen hedder 
Simone og arbejder som psykomoterisk terapeut. Vi spørger ind til Si-
mones arbejde, som netop arbejder med motorik og motoriske øvelser 
for beboerne, der sætter gang i sanser og krop. Her arbejder Simone 
ikke med nogle former for teknologier.  
 
Jackline kommer ud igen og vi følger hende ud i køkkenet. Her har vi 
en samtale omkring de kommunikationsskærme, som alle medarbejde-
re bruger i hverdagen.  
 
Jacklin fortæller ivrigt, at det er nemt for hende at anvende. Hun for-
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klarer, at skærmene er tilknyttet hendes arbejdstelefon, som eksem-
pelvis bipper meget højt med vibrationer, hvis en medarbejder har 
glemt at give en beboer medicin. Den fungerer derfor som en påmin-
der. Hver beboer har desuden et armbånd på hånden med en stor rød 
knap. Her kan beboerne til hver en tid trykke på knappen og dermed 
tilkalde en medarbejder, der er registreret på arbejde.  
 
Vi undres over, hvorvidt denne knap og tilkalder funktion giver me-
ning, når beboerne er demente, og derfor kan være i en tilstand, hvor 
det ikke giver mening for dem med et armbånd med knap. Måske de 
glemmer funktionen af den eller aldrig rigtig vil forstå den.  
 
Jacklin fortæller mere omkring kommunikationsskærmene, som er 
tilknyttet arbejdstelefonen. Som medarbejder er man tilknyttet forskel-
lige huse og gange, sådan at man ikke er tilknyttet alle beboere, men 
det er derimod fordelt ud. Jackline viser app’en, og fortæller at det er 
via app’en, at skærmene er tilknyttet. Via app’en kan man bruge skær-
mene hjemmefra, hvis nødvendigt.  
Vi spørger ind til, hvor længe Jackline har været ansat på Ålholm-
hjemmet. Det har hun i lidt over et år. Derved fortæller hun, at hun før 
skærmene brugte computere, som stod på gangene – og ikke en com-
puter på hvert værelse. Det var derfor mere besværligt, når man skal 
ud til en computer og notere, da der både er meget få skærme og man 
kan glemme ting. Viden kan gå tabt ved den gamle funktion, fortæller 
Jackline.  
 
Medarbejderne bruger en QR-kode til at logge ind på skærmen.  
 
Efter en samtale omkring skærmene, fortæller Jackline mere omkring 
funktionerne på deres APP, som er tilknyttet det her særlige system på 
plejehjemmet. Eksempelvis anvendes der GPS’er på enkelte beboere. 
Her viser Jacklin et billede af GPS’en, som er en slags nøglering, der 
sættes på tøjet. Den har en censor. Hvis en beboer går sin vej, vil ar-
bejdstelefonen alarmere og bippe højt med vibrationer.  
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Man kan i App’en se, hvor beboerne er gået ud fra hjemmet – altså 
hvilken dør. Alle døre har nemlig en elektronisk lås, som registrere det. 
Vi udviser en begejstring for den funktion, da vi synes, den er smart og 
effektiv. Her påpeger Jacklin, at beboerne dog selv kan tage den af – 
mest fordi de bliver irriteret over den, eller at de opdager den og tæn-
ker ’hvad er det’, når de ser den. Det kan gøre, at de tager den af, for-
tæller Jacklin.   
 
Jacklins vurdering er, at elever og vikarer har svært ved at bruge 
kommunikationsskærmene, da det kræver oplæring og en vis tilvæn-
ning. Jacklin selv har brugt det i et år, men har stadig svært ved at bru-
ge tag-funktionen, hvor medarbejder skal nedskrive daglige observati-
oner omkring beboerne. Her får hun hjælp af andre medarbejdere, 
som ved det, hvis hun skal bruge den funktion.  
 
 
Vi skal videre ned til en anden medarbejder, og møder på vores vej Si-
mone, som cykler rundt med en stor ladcykel, hvori en beboer sidder. 
Her hører de Abba på deres tur rundt i hjemmet. 
  
Vi venter noget tid, før der yderligere sker mere i en stund. 
 
Vi møder Pia, som spørg ind til, hvordan det går. Vi fortæller at det går 
godt, og vi får indhentet meget nyttig viden. Det ser ud til at glæde Pia. 
Hun fortæller, at hun i eftermiddag skal til et møde omkring velfærds-
teknologier med resten af ledelsen. De skal besøge et andet plejehjem, 
hvor de skal drøfte teknologiske hjælpemidler. Her kan vi desværre 
ikke deltage. Vi spørg Pia, om det er ok, vi spørg ind til mødet, når vi 
vender tilbage onsdag. Det vil Pia meget gerne fortælle om.  
 
Efter den korte samtale med Pia går vi ned og møder Judith, medar-
bejder, som skal vise os brugen af VendLet på en beboer ved navn Jør-
gen. Judith ligner en bestemt dame med et lidt mere stramt udtryk. 
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Hun smiler dog og virker meget imødekommende. En pudsig person-
lighed.  
 
Judith viser os, hvordan VendLet bliver brugt, og hun går i gang med 
at bruge den. Hun fortæller, at den bruges til at vende en beboer let og 
uden løft. Vi spørger ind til, hvor længe hun har arbejdet i branchen og 
om hun kan huske en tid uden VendLet. Hun fortæller, at hun har ar-
bejdet i 30 år i faget. Som ung løftede hun meget, hvilket har givet 
hende rygskader og varige mén. Derfor er hun meget begejstret og glad 
for teknologier som VendLet, der skåner hendes helbred og ve og vel.  
 
Vi spørg Judith, om hun nogensinde oplever problemer med VendLet. 
Idet vi spørg, stopper loftliften med at virke. Da hun har sat Jørgen i 
sejlet, og løfter ham lidt, stopper den med at virke. Vi spørger, hvad det 
kan skyldes, hvor hun til det svarer, at det kan være en aften-vagt 
(medarbejder), der har glemt at sætte fjernbetjeningen til opladning. 
Hvis man glemmer det, virker den ikke. Vi spørg, hvad man gør ved 
sådan en situation. Her fortæller Judith, at hun må ned i kælderen og 
hente en anden, hvis der er en. Hvis der ikke er en ekstra lift, får Jør-
gen en dag i sengen. Judith fortæller, at det er noget, hun før har prø-
vet. 
 
Vi undres over, hvorfor man ikke har et batteri, man kan sætte i fjern-
betjeningen i ovenstående tilfælde. Det kan synes, at producenten ikke 
har disse situationer i deres overvejelser både før og efter produktion. 
Derudover kan vi undres over, hvorfor man ikke får Jørgen op på 
gammeldags maner. Måske det skyldes en særlig politik på Ålholm-
hjemnet om netop dét i forhold til arbejdsmiljø og -vilkår. 
 
Vi ud af rummet igen, da Judith skal finde en ekstra lift i kælderen. 
Her går vi ud i et opholdsrum og sætter os i en sofa. Vi snakker om vo-
res oplevelse og notater, hvorefter en kat på hjemmet kommer hen og 
vil nusse med os. Vi nusser den mens en medarbejder kommer hen og 
fortæller om katten, som er en beboers kat. Vi snakker med Solvej om-
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kring hendes arbejde, og hun fortæller, at hun er elev og er i praktik på 
sin 7. uge. Solvej er 39 år.  
 
Vi spørg Solvej om, hvordan hun oplever brugen af kommunikations-
skærmene på hjemmet.  
 
Hun fortæller, at hun er meget glad for den slags teknologi. Blandt an-
det fordi hun mener, man reducerer fejl ved at bruge skærmene idet du 
med det samme kan notere medicin-brug, helbred og forhold for bebo-
erne. Det kunne man førhen glemme, da det skulle noteres manuelt 
eller på en computer, som ikke altid var ledig, hvis en anden medar-
bejder brugte den – i den ventetid kunne man glemme vigtige deltaljer.  
 
Derudover mener Solvej, at personlige oplysninger og detaljer om be-
boeren sker under lidt mere private rammer, da hver beboer har sin 
egen skærm. Derfor når medarbejderne kigger på disse oplysninger og 
notere nye, er der ikke alle mulige rundt omkring en, men det sker i 
beboernes eget hjem. Det er lidt mere etisk korrekt, siger Solvej. Solvej 
er meget positiv omkring teknologier, og referere til sit tidligere arbej-
de på et hospital i akutafdelingen som sosu-assistent. Her var hun su-
perbruger i et program kaldet CSC. Derfor mener hun selv, at hun me-
get muligt har nemt ved at gå til teknologiske hjælpemidler og er gene-
relt positivt stemt omkring det. Det er ikke alle medarbejdere, der er 
det, siger Solvej.  
 
Vi spørg ind til, hvordan hun selv er lært op, og om hun synes, det var 
svært. Hertil svarer Solvej – i et positivt og lyst toneleje – at hun var 
med en anden medarbejder som føl, som lærte hende op. Hun synes 
selv derudover, at det er et nemt system, der er lige til at gå til.  
 
Medarbejder Andreas kommer ned og henter os, da vi har en aftale 
med ham, fordi han skal have en beboer i bad, hvortil han bruger lift 
og kommunikationsskærm. Andreas er ung og arbejder deltid på pleje-
hjemmet. Han er 24 år og har været på plejehjemmet i to måneder, 
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men han har arbejdet i ældreplejen i et år.  
 
Andreas viser os skærmen og fortæller, hvordan han gør, når en beboer 
(Egon) skal i bad. Der er en ugentlig afkrydsningsliste, som skal følges. 
Her skal han krydse af, når Egon har fået sit ugentlige bad. Mens han 
er i gang med at fortælle omkring skærmene, fortæller han, at der ind-
imellem sker fejl i systemet. Idet han siger det, opstår en ’error’ på 
skærmen, som gør, at han ikke kan krydse Egons bad af på skærmen. 
Hertil siger han, at det faktisk sker engang imellem. Han nævner en 
episode i sidste uge, hvor internettet forsvandt to gange på en dag, som 
gav store problemer. Det betyder nemlig, at skærmene ikke kan bruge. 
Overhoved. Vi spørg ind til, hvad man gør i de situationer.  
 
Hertil svarer Andreas at man i den situation skal notere nødvendige 
oplysninger manuelt på et papir. Her påpeger han, at der er større risi-
ko for, at papiret bliver væk eller aldrig bliver noteret. Han siger klart 
og med et fast blik, at systemet er rigtig godt, når det virker, men det er 
meget skidt, når det ikke virker. Medarbejderne er meget afhængige af 
det. Vi er efterfølgende nødt til at gå, fordi Egon kræver lukkede døre. 
 
Vi går herefter en tur rundt på hjemmet, og ser os lidt omkring. Her er 
hjemmeligt og en hyggelig stemning blandt andet på grund af indret-
ning med dyr, blomster, billeder og gamle møbler rundt omkring. Der 
er dekorationer på døre og vægge.  
 
Vi observerer, at der er en beboer, som går rundt og tager fat i forskel-
lige døre. Vi oplever, at hun kan gå ind i et hjem. Her husker vi, at dø-
rene alle har elektroniske låse, og man derfor ikke bare burde kunne gå 
ind i andre rum end sit eget. Vi kan se, at hun ikke selv bruger en bip-
per til at komme ind. Hun går igen, hvorefter vi går hen og tjekker dø-
ren. Den er ikke låst. Vi tjekker en anden dør overfor, som er låst. 
Mens en tredje dør heller ikke virker. Vi ved, at alle døre burde låse af 
sig selv, da det er en del af systemet med de elektroniske låse. Det har 
Jacklin fortalt.  
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Vi kan se, at låsene er slidte og lettere ødelagt. De har skrammer og er 
ødelagt enkelte steder.  
 
Vi støder ind i endnu en beboer, som spørg hvem vi er. Vi forklarer om 
vores projekt, hvortil at hurtigt siger, at han aldrig kan få madplanen 
til at virke på hans skærm. ’Det virker aldrig’, siger han vredt med en 
meget bestemt tone. Han siger, det ikke har virker i et år.   
 
Andreas skal hjælpe en anden medarbejder med at indtaste et nyt tele-
fonnummer på hendes arbejdstelefon, som er en Iphone. Det fortæller 
noget om medarbejderens tekniske færdigheder.  
 
Vi får mulighed for at deltage til et personalemøde. 
 
Her konstateres det, at der er flere ting, som ikke helt virker optimalt 
med kommunikationsskærmene. Blandt andet madplanen og kalende-
ren, hvor man ikke kunne se de forskellige ting grundet designet.  
 
Derudover er der problemer med indtastning af blodsukker. Man kan 
ikke skrive komma uden den melder fejl. Det pointeres, at medarbej-
derne skal huske at afmelde beboerne fra ugens aktiviteter, hvis de ik-
ke skal være med. Det var der ingen medarbejdere, som var klar over. 
Lederen spørg nemlig, om alle var klar over det, hvortil alle svarer, at 
de ikke kendte til det.  
 
Da Pia selv fortæller og illustrere de nye funktioner opstår en Error. 
Det sker, bliver der sagt. Natasja fortæller, at hun håber, folk vil bruge 
og afkrydse de daglige opgaver. Her kan man godt få fornemmelsen af, 
at det ikke er et krav men noget medarbejderne selv bestemmer. Der 
kan opstå uklarheder i brugen af skærmene og vigtigst af alt, hvad de 
præcist skal og ikke skal.  
 
Medarbejderne byder ikke meget ind, men følger bare med. Det er et 



	 124	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tidspresset møde, hvorfor der ikke er tid til eventuelle spørgsmål. Der 
er ingen, som spørg på trods af, at vi ved, der er flere medarbejdere, 
som har problemer og ting, de ikke ved, hvordan man gør.  
 
Janne, 44 år: Arh altså. Udbryder Janne. Jeg kan stadig ikke finde ud 
af, når jeg skal rapportere om beboernes dag eller nat. Jeg ved endnu 
ikke, hvordan jeg får skrevet det ind i det felt, hvor man skal skrive det 
ind. Når jeg klikker på det, så virker det ikke. Så jeg har ikke gjort det 
længe. Og jeg er træt af, at jeg altid bliver ringet op af skærmen, når jeg 
ikke har gjort det’, siger Janne, imens hun ryster lidt på hovedet og 
kigger rundt på sine kolleger, der sidder med hende ved det ovale bord 
i personalestuen. Janne ser frustreret ud. Det ser ud til, at hendes øjne 
lettere desperat leder efter anerkendende nik eller medhold fra kolle-
gaer 
  
Rundt om det ovale bord er der 4 andre ansatte, der nikker genken-
dende til det, Janne siger. En ansat giver Janne ret og siger, hun selv 
står i samme situation. 
 
Pia: Jeg kan forstå, ikke alle har positive oplevelser med vores skærme. 
Det tager jeg selvfølgelig til efterretning, og går videre med den kritik 
til kommunen. Jeg ved, de løbende opdaterer skærmene, så de hele 
tiden bliver bedre. Men jeg vil gerne have lov at gentage her på det her 
møde, hvorfor det er vigtigt, I alle får brugt skærmene hver dag. For 
det første skal I huske på, at det altså gør arbejdet lettere. Vi har alle 
adgang til samme nødvendige oplysninger, og vi arbejder alle på sam-
me måde. I kan selv huske, hvor besværligt det var, da vi skulle notere i 
den der bog hver dag, og man skulle bruge tid på, at skrive det i hån-
den. Nu kan vi gøre det på skærmen og på stedet. Og det er altså rigtig 
givende for os alle. Det er selvfølgelig vigtigt, at I alle kan finde ud af at 
bruge skærmene. Derfor vil jeg selvfølgelig tage kontakt til kommunen, 
og undersøge mulighederne for et nyt kursus, så I kan få mere under-
visning i skærmene 
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Da mødet slutter er der en medarbejder, der siger til Judith, er du ble-
vet klogere, Judith, hvor hun siger nej, det er jeg ikke. Det er sagt med 
et glimt i øjet og et stort grin. Som var det sagt i en kæk og sjov be-
mærkning, som en joke.  
 
Vi tager hjem. 
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Vi møder ind og finder Pia. Pia fortæller, der er afholdt en spontan 
præsentation af spiserobotten. Hun beklager, vi ikke kunne nå at blive 
inviteret, men at det var hvad der lige passede.  
 
Vi aftaler med Pia, at vi kan få lov at snakke med Mie, som kan fortælle 
lidt om, hvordan det foregik. 
 
30 minutter efter finder vi Mie, som gerne vil have en dialog med os. Vi 
står på gangen og tager os en uformel snak, inden Mie skal videre. 
 
Ida: Hvordan blev I præsenteret for spiserobotten? 
Mie: Pia fremviste den på et morgenmøde og viste, hvordan man satte 
den til, og hvordan man betjente den med den der lille fjernbetjening. 
Jeg synes stadig ikke, at den ser så ”omsorgs-agtig” ud. Men jeg kunne 
bedre se, hvordan den kunne hjælpe vores beboere. Det blev lidt lettere 
for mig at relatere til den, da jeg så den i brug, men jeg synes måske 
stadig, at den virker lidt forvirrende. Men nu må vi jo se, hvordan be-
boeren håndterer den. Min mening har ændret sig en lille smule til den 
gode siden, efter jeg har set den i brug, for jeg kan godt se, hvordan 
beboeren kan blive mere selvhjulpet. Det kan jo være meget intimt for 
nogen at blive madet, så på den måde kan den jo være en god ting 
 
Ida: Hvordan præsenterede Pia så robotten over for jer? Hvordan talte 
hun om den? 
Mie: Ja det var jo også en anden ting. Hun virkede ret overbevisende 
om, at robotten er ret brugbar for vores beboer, og det tror jeg også fik 
mig overbevist lidt. 
Ida: Hvad var det, der overbeviste dig, i det hun sagde? 
Mie: Hun lagde bare rigtigt meget vægt på, hvordan beboeren kan få 
rigtig meget gavn af at spise selv. Selvom hun selv sagde, at den så lidt 
vild ud. Hun sagde, at det kan virke intimt og grænseoverskridende for 
nogle mennesker at blive madet. Så hun var bare god til at fortælle om, 
hvordan vi og beboerne kunne få gavn af robotten.  
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Mie bliver ringet op på sin telefon, og hun bliver nødt til at gå. 
 
Vi venter en rum tid på Andreas, der skal ind til en beboer til vækning. 
 
Vi skal med Andreas ind til Egon, som skal op fra sin seng. Hertil skal 
Andreas bruge loftlift. Sejlet til liften er en ældre version, som godt kan 
nive, fortæller Andreas. Vi ser, Andreas har stor besvær med at få sejlet 
under Egon. Egon er tung og kan ikke løfte sig selv frem i sengen.  
 
Andreas må bruge sin egen råstyrke til at trække Egon rundt i sengen 
og frem, så han kan få sejlet ind under ham. Det ser omstændigt ud og 
vi må hjælpe Andreas med at trække Egon til siden, at Andreas ikke 
selv kan. Denne teknologi virker omstændigt.  
 
Andreas fortæller, at man i sådan en situation enten skulle være to el-
ler have en VendLet mere til Egon. Andreas påpeger, at de nu har ven-
tet to måneder og der er lange godkendelsesprocesser i at få midler til 
en VendLet fra kommunen.  
 
Andreas mener, at der er forskellige holdninger og tilgange til loftlif-
ten. Alle medarbejderne sætter loftliften og selen forskelligt på beboer-
ne. Det mener Andreas er et problem. Der bør være en strømlining på 
det område.  
 
Efter Andreas er færdig med Egon går vi ud. Her sker ikke mere denne 
dag. 
 
 
Vi ankommer til plejehjemmet. Og begynder at gå rundt. Der sker ikke 
meget den første rum tid. De ansatte har langsomt startet dagen med 
en morgenkaffe i hånden. 
 
Vi møder kvinde, som cykler rundt på en cykel med en beboer i ladcyk-
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len. Der er musik i cyklen.  
 
Dørene er beklædt med klistermærker, og nogle er malet, så dørene får 
et hyggeligt udtryk. Der sidder en ældre dame og strikker i sin stol, og 
ellers emmer her er  rolige omgivelser. 
 
Vi laver en aftale med en ansat ved navn Peter om at komme med ham 
ind og starte dagen med beboeren Karsten. 
 
Vi kommer ind med Peter, som skal lifte Karsten. Karsten kan ikke selv 
komme ud. Peter henter det, han kalder en vaskestol, som Karsten skal 
placeres i. Peter klikker på kommunikationsskærmene. På kommuni-
kationsskærmen står der ’error’.  
 
Peter siger: Det sker indimellem, at den skriver det her, så skal man 
bare slukke for den og tænde den.  
 
Ida: sker det ofte?  
 
Peter: Nja. Altså en gang om ugen, vil jeg tro. Men altså vi bruger dem 
også hele tiden, kan man sige. 
 
Peter koncentrer sig om at få skærmen op at kører igen, hvortil han 
fortæller, at han er ”i starten havde lidt problemer med de skærmen”  
 
Peter: Der var noget med internettet. Det kan godt blive et problem, 
fordi det er man jo afhængig af, og indimellem går internettet bare ud. 
 
Skærmen tænder igen og Peter klikker.  
 
Vi bemærker, at der vi på samtlige beboeres værelser, kan se, at der 
hænger en ganske kort manual, som er rammet ind og fylder, hvad der 
svarer til en A5 side. Her står beskrevet med tre korte sætninger, hvor-
dan man anvender loftliften. Manualen hænger ved siden af en holder 



	 129	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og et opladerstik til fjernbetjeningen, som er forbundet med selve loft-
liften, monteret i loftet.  
 
Peter går ud og henter medicin, som står klar på et lille bord til Kar-
sten.  
 
Karsten få fjernet sin dyne og Peter tager et stort sejl op, og placerer 
det under Karsten, som gøres klar til at komme op af sengen.  
 
Peter bruger lidt kræfter på at placere sejlet ordentligt, men efter lidt 
tid, sidder det, som det skal. Det ser ud til, liften snart startes.  
 
Det virker på Peter, som noget han har prøvet en del gange før. Han 
ser tryg og sikker ud i sin handlen.  
 
Peter får sat et sejl under beboeren, hvorefter Peter er klar til at starte 
liften. Ved at trykke på to knapper, får Peter løftet beboeren i liften og 
efter, hvad der føles som 30 sekunder, sidder beboeren sikkert i sin 
kørestol. Sejlet vrides væk fra Karsten, og han bliver kørt ud på bade-
værelset af Peter.  
 
Dagen ser ud til at være startet ganske uproblematisk. Både beboer og 
medarbejder så komfortable ud ved denne handling 
 
Da det bliver en mere intim affære vælger vi nu at gå. 
 
Folk begynder så små at komme frem, og bevæge sig ud mod fælles-
arealerne.  
 
Vi sætter os ned ved nogle stole ved siden af beboerne og ansatte. Flere 
beboere spiser deres formiddagsbolle og kaffe. Simone falder i snak 
med en beboer, som inviterer mig ind på sit værelse.  
 
Simone ser et stort værelse fyldt med nips, ingeniør og dukker. Beboe-
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ren tager en dukke, og vil have jeg skal have en også. Vi går sammen ud 
af værelse og befinder os nu igen ved bordene ude ved fællesarealerne.  
 
Her sidder vi 20 minutters tid.  
 
En personale spørg Simone, om dukken er fra Ingrid. Dertil svarer Si-
mone ja. 
 
Medarbejderen: ”Ingrid er så glad for dukker. Hun bruger faktisk også 
tit vore levende dukke, kalder vi den”  
 
Simone: ”Hvad er det for en dukke?”  
 
Medarbejder: ”Det er en dukke, som er tung, og så kan den sige nogle 
lyde og bevæge øjne og mund. De demente synes den er dejlig at sidde 
med, fordi de tror, den er levende”  
 
Simone: ”Den kunne jeg da godt tænke mig at se. Hvor er den?” 
 
Medarbejder: ”Jeg henter den lige”  
 
Kort tid efter får jeg en tung dukke i armene. Dukken er omtrent på 
størrelse med et et-årig barn, og rigtigt nok ser den lidt livagtig ud. Om 
dukken er en velfærdsteknologi vides ikke.  
 
Vi stiller dukken og begynder at gå lidt rundt igen. Der er fællesbag-
ning i fællesstuen. 8 beboere sidder  rundt om et bord og vil i gang med 
at rulle bolledej. Der er fire ansatte omkring beboerne, og de griner og 
smiler, mens snakken falder på, hjemmebag, madlavning og fritidsak-
tiviteter.  
 
Klokken nærmer sig middag og vi skal snart hjem. Vi pakker taskerne 
sammen og bevæger os ud mod hovedindgangen. I samme øjeblik 
kommer vi forbi en beboer, der er faldet på gulvet. Hun skal have hjælp 
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til at komme op. 
 

 

Vi starter dagen. Og går lidt rundt på plejehjemmet.  

Vi møder Pia, som byder os på en kop kaffe. Vi tager en kaffe med hen-
de. Det indbyder til dialog.  

Pia spørger, om vi får, hvad vi skal bruge. Dertil svarer vi ja. Vi fortæl-
ler, det er et dejligt plejehjem, de driver her, og at folk er rigtig søde. Vi 
spørger ind til Pia omkring de små manualer, vi kan se hænge på alle 
værelser. 

Pia: Ja. Det er rigtigt. Jeg skrev og printede manuellen ud i 60 eksem-
plarer, så de alle kunne blive indrammet og hængt op i samtlige værel-
ser. Jeg gjorde det for at være sikker på, at alle altid kunne bruge dem. 
Og hvis vi fik en vikar ind, der måske ikke havde anvendt en loftlift så 
ofte før, så kunne han eller hun bare kigge på væggen.   

Simone: Det var da en god ide. 

Pia: Ja. Altså den er lille, nem at forstå og praktisk. Den har haft stor 
værdi for folk her på Ålholmhjemmet. Men folk bruger den ikke så me-
get mere, fordi nu kan alle bruge den uden at kigge på manualen. 

Pia siger, der skal være et lille oplæringsmøde om en time, som vi kan 
komme med til, hvis vi vil. Pia fortæller, det er en træningsgang, hvor 
medarbejderne skal prøve at øve sig i Raizeren. 

Pia fortæller os, hvad tid vi skal møde, og hvor træningen finder sted 

Alle medarbejdere stiller sig i en cirkel, og en af stuernes velfærdstek-
nologi-ansvarlige stiller sig i midten. Hun fortæller, at hun i dag skal 
demonstrere teknologien, Raizeren.  
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Hun fortæller, at Raizeren er en teknologi, der bruges til at hjælpe be-
boere, der er faldet med at komme op igen.  

Hun siger, at de har brugt den et par gange på hendes stue, og at hun 
ønsker at fremvise den, da selv om Raizeren er tilgængelig i plejecen-
tret, føler hun ikke, at den er blevet taget særligt meget i brug. Hun 
siger, at dette nok er fordi, at folk ikke helt ved, hvordan den benyttes, 
og at denne træningssession skal kunne guide dem med dette. 

Hun begynder sin demonstration med at bede en af medarbejderne om 
at melde sig til at ”spille” en beboer, der er faldet og skal hjælpes med 
at komme op. Medarbejderen ligger sig ned, og den velfærdsteknologi-
ansvarlige siger  

”Åhh nej Andreas, er du faldet? Uha, det var jo ikke så godt. Skal vi 
ikke hjælpe dig med at komme op?”.  

Da fortsætter den teknologiansvarlige med at demonstrere, hvordan 
raizeren fungerer.  

”Først skal I finde mærkaterne på Raizeren, den ene side er grøn, og 
den anden side er rød, og så skal de jo passe ind i hver side.” Da hun 
får sammensat raizeren betjener hun fjernbetjeningen til at få raizeren 
til at lette og dermed løfte medarbejderen op. Medarbejderne omkring 
ser ud til at virke imponerede.  

Efter Andreas er løftet ca. ¾ af vejen op, vil Raizeren ikke løftes mere 
”Ja, der kan jo være nogle problemer med teknikken nogle gange” siger 
den velfærdsteknologiansvarlige. Derfor må Andreas selv rejse sig de 
sidste 1/4 , for at komme helt op at stå.  

Efter demonstrationen er færdig spørger den teknologiansvarlige ud i 
rummet ”Er der nogen, der har lyst til at prøve?”. To medarbejdere 
melder sig frivilligt til at prøve.  

Den ene sætter Raizeren sammen, hvor den anden spiller beboeren, 
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der skal løftes. Hende der sætter Raizeren sammen, har til at starte 
med svært ved at sammensætte Raizeren, så hun må få lidt vejledning 
fra den teknologiansvarlige. Hun formår at få raizeren sammensat, og 
kan derfor løfte den anden medarbejder op. Denne gang kommer Rai-
zeren hele vejen op.  

”Er der andre, der vil prøve?” spørger den teknologiansvarlige ud i 
rummet igen. 

Da ingen melder sig siger den teknologiansvarlige ”Okay, den ligger 
også i skabet, hvis I har lyst til at prøve den på et andet tidspunkt” 

Efter denne kommentar begynder medarbejderne så stille at bevæge 
sig videre. 

Træningen slutter. Og medarbejderne går i gang med deres normale 
arbejde igen. 

Vi afslutter dagen, da en stor del af beboerne skal på tur, og meget per-
sonale og beboere er ude af huset til eftermiddag. 
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8.2 Bilag 2 – Logbog for Kildevæld Sogn Plejehjem- Marts 2018 
  
  
OBS = Her kan vi skrive, om der er tale om et møde, noget vi overhører, en observation, eller 
fx hvis en speciel teknologi er en del af observationen/noten.  
	
	
Dato / Tid 	 Observation / Note 	
21/02/2018 
Møde kl. 
09-9:50	

Første møde med Kildevæld Sogns Plejehjem 
Vi var til møde med 4 ledere for plejehjemmet;  
1 forstander - Margit 
2 souschefer/afdelingsledere 
1 sygepasser/sygeplejerske 
Plejehjemmet er privat og har 68 beboere 

• 60% demente 

• 20% med psykisk diagnose 

• 10% misbrug 

 
Først blev vi mødt med fordomme og spørgsmål fra Margit, forstan-
der på plejehjemmet som: Jeg må ærligt indrømme, at jeg først 
tænkte ”Hvem er de her, der kommer fra CBS? Handler projektet om 
besparelser? I kommer jo trods alt fra en handelshøjskole. 
Vi fortalte, at vi forstod skepsissen, da vi selv også mener, at området 
er et atypisk undersøgelsesområde for studerende med forretnings-
mæssig baggrund, men at det altså er vores interesse for området, 
samt. undren over manglende udbredelse af området, der har motive-
ret os til at vælge ældreplejen som undersøgelsesfelt. 
De bad os om at fortælle, hvad vi ønsker at undersøge, og generelt set, 
hvad vi vil have ud af at være der. 
Vi forklarede, at vi er tidlige i vores proces og at vi ønsker at vores in-
teraktioner med samt. observationer af deres konkrete plejehjem, skal 
være med til at forme vores problemstilling, da vi forud for samarbej-
det ikke ved, hvilke problemstillinger, de står over for endnu i deres 
brug af velfærdsteknologier. Det reagerede de positivt på, og forklare-
de, at de selv kan blive frustrerede, når de møder fordomme og forud 
antagelser om at f.eks. ”deres arbejde er let” eller et andet urealistisk 
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billede af deres arbejde.  
De foreslog, at vi kontakter Living Lab, som tester teknologierne (dog 
ikke alle) inden de bliver sendt ud på plejehjem. Men Living Lab te-
ster teknologier for virksomhederne, og har ikke på samme måde ple-
jehjemmenes behov som udgangspunkt.  
Velfærdsteknologier 
Først ytrede afdelingsleder, Bettina en bekymring idet hun sagde; jeg 
ved ikke, om vi er en spændende nok case, da vi ikke benytter særligt 
meget velfærdsteknologi. Flere af den var enige i, at de ikke var sikre 
på, hvorvidt de var den rigtige case for, og de foreslog selv at vi kon-
taktede Skovhuset i Hillerød som case, der ifølge dem, bruger meget 
teknologi. 
Vi fortalte, at vi ikke nødvendigvis er på udkig efter det mest udvikle-
de plejehjem. Hertil fortalte vi, at det eneste, der er afgørende for os 
er, at undersøge brugen af velfærdsteknologier. Men det betyder ikke, 
at det plejehjem vi undersøger, skal bruge mange velfærdsteknologier, 
men blot at de bliver anvendt. Størrelsesordningen er i og for sig un-
derordnet 
Der sagde de selv, at deres plejehjem er mere repræsentativt og gen-
nemsnitligt, hvorfor de selv var enige i, at de ville være en god case for 
os. 
Så fortalte de, hvilke teknologier de benytter: 
Vaske/tørre toiletter,  

- De bruger disse, men de virker ikke til at fungere i den grad der 
ønskes. Der er kun få, der benytter sig af disse – Margit: Mu-
ligvis kun 1-2, der kan bruge dem af sig selv – Men stadig un-
der opsyn. – De er for komplicerede. Medarbejderne kan ikke 
helt selv finde ud af at bruge dem, så de er ikke gode talsperso-
ner for beboer i brugen af disse. 

- De fortalte, at vi ikke kan deltage og observere brugen af denne 
teknologi, men at vi kan indsamle viden på anden vis om dette. 
F.eks. gennem interviews efterfølgende (uden at bruge for me-
get tid) eller observationer efter brugen af denne teknologi. 
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Vendelagener: 
- Bettina: De bruges til at vende beboeren i sengen. Flere af dem 

kan bruge disse uden medarbejderens hjælp, men stadig under 
opsyn. Der blev sagt, at beboeren får følelsen: ”jeg kan gøre no-
get selv” 

Paroseal – Sælerne 
- De benyttes, men ifølge medarbejderne, Margit: beboerne fø-

ler, at de er for tunge, og har derfor ikke lyst til at sidde med 
dem på skødet. Derimod placeres de på et bord, hvor effekten 
af omsorg går af. De har valgt som resultat ikke at gøre aktivt 
brug af disse. 

GPS sporere 
- Benytter de ikke lige nu, fordi der ikke er patienter, der har be-

hovet 

Demensarmbånd: 

- Benyttes til at se, om de demente har forladt plejehjemmet. 
Alarmer på dørene kan indikere dette. 

Sensorer i gulvene: 

- Kan ikke huske, hvad de sagde. Det må vi lige spørge ind til 

Maskine til at samle beboere op efter fald: 

- Den er ny. Den var de glade for. Den sparer på kroppen. 

Spiserobotter: 
- Bettina ”Vi har en spiserobot. Men lige nu samler den støv i 

kælderen, og bliver i øjeblikket ikke taget i brug.” Vi spørger 
da Bettina, hvorfor de ikke bruger den? 

-  Bettina ”Vi har erfaringer med, at de ældre ikke kan finde ud 
af at bruge den af sig selv, fordi der skal bestemte indstillinger 
til, før at den kan starte. Spiserobotter vil ellers være optimale 
for eksempelvis handikappede, der er klare i hovedet, som kan 
forstå, at der skal bestemte bevægelser til, at de kan fungere. 
Men vi har mange ældre her på stedet, som ikke er klare nok i 
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hovedet, til at få den spiserobot til at fungere optimalt for 
dem. Derfor bruger vi den ikke” 

 
 
Loftlifte: 

- Bettina: Og så er der jo også loftliften. De mener ikke at dette 
er en velfærdsteknologi, fordi det er så indlejret i deres hver-
dag. Joan: Når ja, den er man jo blevet så vandt til efterhån-
den. Man glemmer helt, at den jo også er en velfærdsteknolo-
gi, fordi den er så indlejret i vores hverdag” Den har eksisteret 
de sidste 12-20 år. Men de var selv opmærksomme på, at de ik-
ke var opmærksomme på, at de ikke så det som en velfærds-
teknologi, hvilket vi sammen blev enige om, at det var. 

Møder: 
De vil afholde nogle særlige ”velfærdsteknologikonferencer”, til ære 
for os, hvor de vil diskutere cases med medarbejdere, og vi kan stille 
uddybende spørgsmål til medarbejderne. 
De afholder udover dette møder for alle medarbejdere hver onsdag kl. 
11. Der er mulighed for, at vi kan deltage, men så længe vi får styr på 
en tavshed aftale. 
 
Kommunikation af teknologi 
 
Vi spurgte forstander Margit, hvorvidt de havde en strategi for im-
plementeringen af velfærdsteknologier. Hun svarede, at det havde de 
ikke. 
Margit: ”Nej, vi har ikke som sådan en strategi. Vi modtager noget 
introduktionsmateriale fra leverandørerne, men vi prøver så vidt 
som muligt bare at snige den ind i arbejdsprocessen, så det ikke vir-
ker til at være en stor forandring for medarbejderne. Det kan nemlig 
virke overvældende” De kommunikeres som et hjælpeværktøj, der 
skal sparre deres kroppe og aflaste deres arbejde. 
Vi spurgte da Hvordan de ville mene, at deres medarbejdere tog i mod 
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ny teknologi normalt?” 
Joan svarede, ”Med kyshånd. De tager pænt i mod det”.  
 
Kommunikation i brugerundersøgelsen: 
Forud for mødet, fortalte Simone over telefonen til forstander, Margit, 
at vi så i deres kommunikation i en brugerundersøgelse, at de benyt-
ter sig af velfærdsteknologi, og at dette var vores motivation for at 
kontakte dem. 
De forklarede, at de i deres brugerundersøgelse, kommunikerede om 
velfærdsteknologi for at gøre opmærksomme på deres brug af vel-
færdsteknologi, men havde ikke hensigten om, at det skulle virke som 
at de benytter velfærdsteknologi højere grad end andre plejecentre. 
For det mener de ikke, de gør. 
 
Der kom en kvinde ind ad døren med en vogn fyldt med al-
kohol. Det var til deres cocktailaften, som vi blev inviterede 
til. Vi grinte. 
 
Er teknologierne et hjælpeværktøj eller besparelsesværktøj? 
Margit sagde; at som følge af større besparelser oppefra reguleret (af 
staten) bruges teknologierne som hjælpemidler til medarbejdere, der 
er tilbage efter nedskæringer. Derfor er det ikke teknologiens effekti-
visering, der er resulterende i overtagelse af medarbejderens arbejde 
og derfor medarbejdernedskæring.  
Teknologien er ikke selvforsynende endnu. Der skal altid være en 
medarbejder til at holde opsyn eller aktivere den i interaktionen med 
beboerne. 
 
Interesse i at få budskabet udbredt 
Margit sagde, at hun følte, at der var nogle forkerte antagelser i sam-
fundet omkring arbejdet med ældre. Og ønsker derfor mere fokus på 
området. Eksempelvis kræves der kompetencer og tollerance fra med-
arbejdere, der slet ikke bliver anerkendt nok. De er meget åbne for 
vores input og håber, vi kan skabe noget opmærksomhed. 
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Tavshedspligt 
De ønsker, at vi laver en tavshedserklæring. Beboerne skal ikke kunne 
genkendes. 
 
Rammevilkår  
Vi fortalte, at vi ønsker at være der 2 dage om ugen af 4 timer, men er 
åbne for ændringer af denne ramme. 
Vi fortalte, at vi kunne gå lidt tidligere, for ikke at forstyrre mere end 
nødvendigt eksempelvis, hvis de sidder og har nogle ”hygge arrange-
menter”, hvor Margit nævnte, at det faktisk ville være en god idé at 
sidde sammen med beboerne til ”hyggearrangementer” og lære dem 
at kende over kaffe for at skabe tillid, samt. for at lære mere om de 
personer, vi undersøger. 
Vi har aftalt at mødes på tirsdag d. 27. kl. 11 med Bettina Søgaard – 
Afdelingsleder for en af etagerne, hvor vi får en introduktion til de 
forskellige teknologier, og hvordan de fungerer. Herefter kan vi lave 
en plan for, hvornår vi vil mødes fremadrettet. 
De nævnte, at de ønsker at læse vores opgave, når den er færdig, samt. 
at de ønsker, at vi laver en fremlæggelse for deres beboere og medar-
bejdere med vores resultater. 
Lektier: De har bedt os om at lave en lille beskrivelse af os selv, hvad 
vi vil undersøge/hvorfor beboerne vil møde os på gangene det næste 
stykke tid, samt. med et billede af os fire - til deres avis. 
 

27/02	 

	 

10:55	 

	 

10:57	 

	 

 

Dørene ved indgangen er utroligt følsomme, og reagerer ved den 
mindste bevægelse.   

  

Noget af det første, vi lagde mærke til, når vi træder ind ad døren er 
infoskærme med en menu præsenteret.  
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Vi sætter os ned og venter på Bettina, afdelingsleder på 2. sal, som vi 
har en aftale med. Flere medarbejdere kommer ud og hilser, og spør-
ger, om vi har brug for hjælp.  

  

Bettina kommer ned og hilser på os. Hun har en grå hættetrøje på, 
lilla sneakers, og en nøgle, der hænger ud af lommen.  

  

Vi træder ind i elevatoren og tager først ned til kælderen.   

  

Vi træder ind i gangen, hvor Bettina viser os nogle loftlifte, som er i 
overskud. Hun forklarer, at alle beboere har en loftlift på deres værel-
se, der hjælper dem med at rejse sig fra senge eller stole.   

  

Bettina tager os med ind i et opbevaringsrum, hvor hun viser os, det 
sejl, der bruges i forbindelse med loftliftene, og demonstrerer på sig 
selv, hvordan disse sidder på beboerne. Bettina fortæller os også om 
manuelle loftlifte, der har hjul. Disse fungerer ligesom de almindelige 
loftlifte, men disse kan bruges overalt i hele bygningen  

  

Vi er fortsat i opbevaringsrummet, hvor Bettina viser os 
en Vekseltryksmadras, som hun fortæller, at vi selv kommer til at se 
på værelserne. Hun fortæller, at disse forebygger liggesår, og bruges 
kun til de beboere, der nemt får disse. Den sættes til en motor, og kan 
måle, når der er meget tryk, et sted, hvor den så veksler trykket til et 
andet sted på madrassen, så beboerne har mindre chance for at få lig-
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gesår.   

  

Vi går ud af opbevaringsrummet, og Bettina fortæller, at de ”for 27 år 
siden, da hun startede i branchen, benyttede vandmadrasser, men at 
de simpelthen var så tunge, hvor der i disse madrasser blot er luft, 
og derfor er de lettere. Bettina er tilfreds med disse madrasser.” 

Vi går tilbage til elevatoren og kører op på 1. Sal.   

Vi går ind på et værelse, hvor vi først ser, hvordan en loftlift er monte-
ret i hele værelset, og kan rykkes frem og tilbage. Bettina forklarer, at 
der altid skal være to medarbejdere til at hjælpe beboerne med at bru-
ge en loftlift. I enkelte tilfælde, er der beboere, der kan klare sig med 
en enkelt medarbejder, men så skal både beboer og medarbejder god-
kendes af afdelingsleder. 

På denne beboers værelse er der en vekseltryksmadras. Bettina fortæl-
ler at denne beboer nemt får liggesår, hvorfor hun bruger denne ma-
dras. Bettina fortæller, at det er vigtigt, at lagenet ikke sidder for 
stramt, da det kan mindske effekten og trykket.   

Vi går ind på beboerens badeværelse, hvor bettina viser os en badestol 
- Det er en stol, hvor beboere kan sidde på og både gå på toilettet samt 
blive vasket lidt lettere af medarbejdere. Bettina forklarer at denne 
stol er et arbejdsredskab og IKKE et hjælpemiddel. Simone spørger, 
hvad forskellen er; Bettina svarer, ”at et arbejdsredskab bruges til at 
aflaste medarbejderens arbejde, altså et redskab, der har medarbej-
dervilkår i fokus, hvor et hjælpemiddel omtale som produkter, der 
har til formål at hjælpe patienten.”  

Vi går ud af værelset, og vi lægger mærke til de samme infoskærme, 
som vi også så på stueetagen. Ida spørger, hvad de bliver brugt til, og 
Bettina svarer, at ”de bruges til at bruges til at vise information om 
alt, eksempelvis, at I kommer på besøg, men primært mad og aktivi-
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teter.” 

  

Vi går ned ad gangen, hvor Bettina viser os et drejetårn. Det er ikke 
elektronisk, men det er et apparat, der bruges, således at en beboer 
kan sættes side fødder op på det, og så medarbejderen lettere kan dre-
je beboeren uden at gøre for meget skade på deres fødder.   

Herefter går vi ind på et andet værelse. Bettina forklarer, at ”værel-
serne er samme størrelse; på nær et enkelt værelse, der er til par.” 
(det er lidt større) Men de har ikke nogle par boende i øjeblikket.   

Bettina viser os en Rotocare seng, der kan drejes rundt. Den bruges til 
borgere, der har ondt i ryggen.   

Vi spørger, hvor meget sådan en seng koster, og Bettina svarer, at 
”den koster 20-30.000 kr, men vi betaler ikke selv for den. Vi sender 
en sag, som sendes til sagsbehandling. Sagsbehandling på denne 
seng og f.eks. En elektrisk stol (badestol, tror jeg?) er kun få dage, 
hvorimod en kørestol er meget længere tid. Det handler om, hvor 
mange, der er ansat til at arbejde med sagsbehandlingen af hvert 
produkt.”  

Hun fortæller også, at ”tanken med sengen var, at borgerne skulle 
kunne bruge den helt ad sig selv, men den version, de har, skal der 
være en medarbejder til stede, når den bliver brugt. Det er tit, at 
personer, der er hjemme og ikke i på plejehjem, får en version, der er 
lidt mere avanceret, og som de kan bruge selv, men det er fordi, de 
skal kunne have frihed til at komme ud af sengen selv og ikke altid 
vente på en hjemmeplejer.”  

Vi går ud af dette værelse, og Bettina viser os en elektronisk sidde-
vægt, som beboere kan sidde på og blive vejet. De har også vægte på 
loftlifte samt. På kørestole  
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Vi går ind i et opbevaringsrum, hvor Bettina viser os de manuelle loft-
lifte. Ida spørger, om det var disse, som de på mødet forklarede, at de 
var super tilfredse med, hvor Bettina tøver og siger “Mjaa, altså disse 
er uundværlige”, hvilket hun gentager. De er uundværlige. Når 
strømmen går i bygningen, har de store problemer, for så er det 
kun den manuelle loftlift, der kan bruges og ikke dem, der sidder på 
værelserne. Derfor kan det tage lang tid, før man kan hjælpe alle be-
boere op ad sengen. Der sidder en fjernbetjening på “hejseren”, lige-
som på loftliftene, og dette fungerer godt, da den bruges til at hejse 
beboere op og ned. Bettina fortæller, at ”der kræves bestemt teknik 
for at kunne bruge den manuelle loftlift, og den er derudover også 
ret tung.”  

  

I samme opbevaringsrum er der også et elektrisk drejetårn, som fun-
gerer lidt ligesom det almindelige drejetårn, men før at kan bruges, 
skal medarbejderen trække rigtigt meget i beboeren, og det belaster 
dem.   

  

Bettina viser os derfor ståliften og forklarer, at ”den kan det samme 
som det elektriske drejetårn, men men er til mindre belastning for 
medarbejderen.”   

  

Vi spørger, hvordan de oplærer medarbejderne i at benytte disse ap-
parater, og Bettina forklarer, at det er en del af grunduddannelsen. 
Hun fortæller dog, ”at elever ikke må bruge løfteapparater alene. De 
skal bruges sammen med en erfarren. ”  
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Vi går ind på Bobs værelse.   

Bob har en floor bed, fordi han tit ruller ud af sengen, når han sover. 
En floor kan kan sænkes helt ned, og der placeres en madras ved si-
den af sengen, så Bob vil rulle hen på madrass og ikke på gulvet. Bob 
har også en gulvsensor på værelset, der registrerer, når han bevæger 
sig, da han tit godt kan lide, at tage en lur på sofaen, hvilket kan være 
farligt, hvis han falder. Derfor kan gulvsensoren registrere bevægelse, 
hvilket de sætter til, når han sover. Det problematiske er så bare, at 
sensoren også registrerer, hvis han blot ligger og sover på sin egen 
madras, og måske bevæger sig lidt for meget. For når sensoren regi-
strerer bevægelse, bliver medarbejdere alarmeret, og de er nødsaget 
til at tage forbi Bob og se, om han er faldet.  

  

Bettina forklarer, at alle beboere har en tilkaldersnor ved siden af 
sengen, og noge har en kalder om halsen og om armen, så de altid kan 
kalde på personalet. Medarbejderne har en kaldetelefon.   

  

Vi træder ud af værelset og Bettina beder os om at vente på gangen. 
Der er hyggelige stemningsbilleder på væggene af de ældre, der er ude 
til forskellige aktiviteter. Vi huske fra vores første møde med forstan-
der Margit, at de hyrer en fotograf til at tage hyggelige billeder, de kan 
pynte væggende med.   

  

Bettina tager os med ind på det næste værelse. Her viser hun os en 
vend-let seng. Hun fortæller, at vi skal prøve at søge på den 
på youtube. Det nævner hun faktisk flere gange. Søg på youtube, og 
lær om disse teknologier, det kan give jer et godt indblik i, hvad de 
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kan. 

Hun er super trilfreds med denne seng, og hun siger, de virker super 
effektivt. De bestiller dem gennem en virksomhed, der sender en sæl-
ger ud til dem, og giver dem noget oplæring i, hvordan disse bruges.   

  

Derudover er der også på dette værelse et mobilt sprintleranlæg, der 
forstøver værelset med masser af vand. De bruges på værelser med 
beboere, der ryger. Og de er på husets regning og ikke beboerens.  

  

Vi går ud af værelset og ind i endnu et opbevaringsrums. Her viser 
Bettina os Caredostole  

Caredostol - Bruges om morgenen. 

  

Herefter viser Bettina os Raizoren. Den er de super glade for. Den 
bruges til, hvis en beboer falder, så kan de hjælpe dem op. Den har 
lidt den samme effekt som den manuelle lift, men den er bare meget 
mindre, og lettere, så den kan bruges i flere steder, end den manuelle 
lift, der fylder ret meget.  

  

Herefter viser Bettina os en ELK - Emergency lift cushion. Den bruges 
også til at løfte borgere, men de har fravalgt den, da raizeren fungerer 
bedre.   

  

Bettina siger, at Raizeren bruges dagligt. Der en kun en enkelt af dem 
i huset.  
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Den kræver oplæring.   

Bettina forklarer, at der er forflytningsoplæring en gang om året, alle 
afdelinger har en forflytningsansvarlig, som man altid kan komme til 
med spørgsmål og ekstra træning.   

  

Bettina fortæller at deres beboere er i aldere 62-99  

  

Ida spørger ind til paroseals, og spørger, om de bruger dem, og Betti-
na forklarer, at de ikke benytter sig af disse, selv om de har to, da der 
ikke er nogle beboere, der har brug for dem lige nu.   

  

Bettina fortæller, at de også har en musikpude, som spiller musik di-
rekte i beboeren øre, når de ligger sig på den, men at de altså ikke 
bruger den, fordi den kræver bluetooth, hvilket er alt for avanceret for 
de beboere, der er der lige nu. Bettina forklarer, at det er en anden 
generation, der ikke er så højteknologisk, som vi er. De er ikke vandt 
til teknologi, på samme måde som vi er. Hun fortæller, at ”selv deres 
børn, som er omkring de 60 år, heller ikke så super højteknologiske. 
Hun fortæller, at teknologien ikke er klar til disse beboere endnu.”   

Ida spørger så, hvordan beboerne så reagerer på disse teknologier i 
mødet med dem, f.eks. Liftene. Bettina svarer, at de til at starte med 
siger “Hvad er det for noget underligt noget”, men når de ser, hvor 
effektive de er, siger de, “hvor er det her smart”.  

Bettina fortæller, at en af deres beboere har ”optaget hele sin livshi-
storie på en iPad med billeder og alt muligt, som han kan give til nye 
medarbejdere, så de kan løre ham at kende, uden at han behøver at 
give en længere forklaring.”   
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Bettina fortæller om deres dokumentationssystem, CURA, som er et 
nyt system, der blev udrullet d. 8. Maj 2017. Det er et system skabt af 
virksomheden Systematic i Aarhus, der skal rulles ud alle kommuner 
landet over, så alle arbejder i det samme system.   

Hospitalerne skal også gøre brug af samme system, så dataene lettere 
kan overføres fra plejehjem til hospitaler.   

  

Medarbejderne SKAL dokumentere på farten, hvilket de ikke er super 
tilfredse med, da de førhen kunne sætte sig på et kontor for at doku-
mentere.   

  

De bruger mellem 15 minutter til 1 eller to timer hver dag på at doku-
mentere. Kravet er, at jo mere uddannet, du er, jo mere tid skal du 
bruge på dokumentering.   

  

Bettina siger følgende: “Drømmen havde været, at arbejdet blev mere 
effektivt, men vi bruger mere tid på dokumentering end nogen sinde 
før”  

  

Bettina siger, at medarbejdere er tvunget til at indfinde sig i disse krav 
og i de nye teknologier. (Hun er meget klar og kontant i sin talemåde, 
men man kan godt mærke, at hun synes, det virker lidt underligt, at 
der skal bruges så meget tid på nogle processer.)  
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Bettina nævner selv, at når medarbejdere skal indkaldes til samtaler, 
skal det gøres over e-boks, hvilket er besværligt, da det jo kræver, at 
man logger ind med nem-ID, hvilket er en længere proces. Beboere 
kan godt få lov til ikke at bruge e-boks, men medarbejdere SKAL.   

  

CURA er et system, der køres af KL. De har et krav om, at alle kom-
muner bruger det ved udgangen af 2018, men de er ved at rykke den 
dato, da den er urealistisk. Oplæringen startede allerede i 2016.   

  

Vi forlader opbevaringsrummet, da vi står i vejen for nogle medarbej-
dere, der skal hente nogle ting.  

  

Vi går forbi en gang, hvor Bettina viser os en strømpepåtager. Som 
bruges til at hjælpe beboere med at få strømper på. Bettina forklarer, 
at de også har en elektrisk strømpepåtager, men at den er “bøvlerøv”, 
fordi den er for besværlig at brug og alt for stor. Hun siger, at et appa-
rat skal være let at bruge, hvilket den ikke er, hvorfor de har valgt den 
fra.  

  

Vi går ind på Bettinas kontor og sætter os ned ved hendes computer. 
Hun viser os en blodtryksmåler og siger “dette er jo egentlig også en 
teknologi”. Hun forklarer, at de fleste ikke længere ved, hvordan man 
måler teknologi på den gammeldags måde, hvorfor blodtryksmåleren 
er nødvendig (man kunne argumentere for, at blodtryksmåleren fak-
tisk er årsagen til, at man ikke selv kan måle blodtryk længere).   

  

Bettina siger, at teknologien overtager, men at det ikke altid nødven-



	 149	

digvis er en god ting. Hun siger, at der har været tilfælde på hospita-
ler, hvor eksempelvis en pandetemperatursmåler, er blevet brugt til at 
måle temperaturen på en patient, hvor den har vist, at patienten ikke 
har været syg, men et gammeldags termometer op i numsen, har indi-
keret, at vedkommende havde 40 graders feber. (Man kan mær-
ke bettinas skepsis)  

  

  

Vi siger tak for Bettinas tid, og tager hjem.  
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Vi går op ad elevatoren til 2. Sal og finder Bettina.   

  

Vi bliver bedt om at sætte os og vente på Bettina. Hun har lidt travlt.  

  

Alle medarbejder har uniform på og går ret hurtigt forbi os. Dog hilser 
de alle, når de har tid. De virker alle til at have travlt og særligt Bettina 
har travlt.  

  

Bettina går hurtigt forbi os tre gange  

  

Vi kigger rundt i bygningen og ser den samme slags vægmaling som 
på ålholmhjemmet. Der er malet et træ på væggen.   

  

Bettina kommer til sidst hen til os, og fortæller, at vi i dag skal følge 
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Katrine og Lea. Vi bliver bedt om at vente til, at Katrine henter os.  

  

Katrine vinker os ind i et rum. Det er Grethes værelse.  

  

Vi kommer ind i rummet, hvor Grethe er har et sejl omkring sig og 
skal til at liftes over i sin kørestol. Og det gik hurtigt.  

  

Katrine gør opmærksom på, at man altid skal være to til at lifte, så der 
er også en mere erfaren medarbejder i lokalet. Katrine er SOSU elev.   

  

Katrine fortæller, at de bruger forskellige forflytningsteknologier alt 
efter hvilke egenskaber beboeren selv har. Grethe skal bruge en lift, 
fordi hun ikke kan gå eller stå. Grethes sejl er et mindre sejl, der ikke 
går op til nakken, da Grethe selv kan holde hovedet op. Dog får hun 
en smule støtte af den erfarne medarbejder.   

  

Katrine fortæller, at det er svært at få sejlet på nogle af beboerne, og at 
mange beboere derfor selv sidder på deres sejl i kørestolen, efter de 
har brugt liften.  

  

De fortæller også, at en enkelt beboer har fået amputeret sine ben, og 
at han derfor har et andet sejl.  

  

Katrine har arbejdet ufaglært på plejehjem i noget tid nu. Så derfor 
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har hun en del erfaring med diverse teknologier allerede.   

  

Vi spørger, om Grethe har et kaldearmbånd, hvor de svarer, at hun 
ikke har et, da hun altid selv råber efter hjælp. Ofte råber hun dog ef-
ter hjælp uden en reel grund, så der siger de, at man lige må tage en 
hurtig samtale med hende.   

  

Grethe kan derudover godt vende sig selv. Så hun behøver ikke et 
vend-let lagen. “De skal udnytte det de selv kan”  

  

Ida spørger, hvordan grethe har det med loftliften. Og de svarer “Hun 
har det fint, men hun vil ikke sidde der for længe”  

  

Katrine fortæller, at der ikke er særligt mange beboere, der bryder sig 
om at blive liftet. “Det er måske sjovt for os, fordi vi er unge, men det 
er ikke fedt for de ældre, og mange synes, at det gør ondt. Derudover 
bruger de også mange kræfter på at holde sig selv oppe, når de flyttes.  

  

  

 

13/03/2018	
Kl.	10	-	11	

Træning i Raizeren på Kildevæld Sogn 
Bettina: ”Vi har i år valgt, at det er mig, der skal undervise jer. Jeg er 
jo ikke uddannet forflytningsvejleder. Den uddannelse har jeg ikke. 
Men sådan er det. Jeg viser jer nogle små filmklip. Det vi været rundt 
at spørge, hvad det var for nogle emner, folk gerne ville høre om, det 
kan jo være svært nogle gange at hive nogle ting ud af jer, men nogle 



	 152	

af jer har kommet med nogle ting. 
Noget af det, vi skal snakke om, hvordan man bruger sengens funkti-
oner. Så oplever nogle ledere, når de går rundt, at når folk skal hjæl-
pes tilbage i kørestolen, så bliver det ikke gjort på en helt ergonomisk 
korrekt måde og måske heller ikke på en bahagelig måde.  
 
”Og så har har jeg taget raizeren med, for jeg hører, at der er nogle, 
der stadig ikke er fortrolige med at bruge den. Så det er også tanken, 
at vi skal det. Så det er planen, at jeg starter med at viser jer nogle 
filmklip, og så er tanken, at I går rundt og øver jer.”  
 
”Vi deler jer i fire grupper, og så afprøver I raizoren, sengen og køre-
stolen. Jeg tænker, at I selv kan dele jer. Og så er det jer selv, der må 
gå rundt og prøve de forskellige ting. Jeg er ligeglad om I kan det, det 
er for jeres skyld og for beboernes skyld, at I bliver bedre til det.” 
 
Bettina sætter fire Youtube videoer på i streg, der vi 
 
Medarbejderne inddeler sig i fire grupper, og bliver bedt om, at gå til 
hver af de fire hjælpemidler. Der er ca. 6-7 personer i hver gruppe 
 
Vi sætter os ved Raizeren, som er den eneste velfærdsteknologi til 
træningen. 
 
Velfærdsteknologi træningssession 

Vi møder Bettina på plejecentrets kantine. Her er der ca. 30 medar-
bejdere der har mødt op til en træningssession, hvor de skal have no-
get træning i fire forskellige hjælpemidler; Vendelagenet,  

 
Hver gruppe prøver at bruge raizeren et par gange, og de hjælpes ad 
med at samle den.  
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Bettina går rundt og vejleder de forskellige grupper. Hun bruger sær-
ligt meget tid ved Raizeren og hjælper medarbejderne med at samle 
den. ”Det kan godt være lidt forvirrende, når man ikke før har prøvet 
det siger hun. Desto flere gange man har gjort det, desto nemmer bli-
ver det.” siger hun til den første gruppe. 
 
Bettina: Hvordan har dagen været? 
Kunne I bruge det? 
 
Plenum: ”Absolut”, ”ja”. Det er altid godt lige i starten, og så damper 
det af efter en måned. ”Jeg tænker, at nogle gange er det også godt at 
holde hinanden fast og sige ”Hvad var det nu vi øvede dernede. Så I 
også kan huske det til sommer og efteråret, for der alligevel et år til vi 
skal det igen. Og det godt være, når man kommer at man tænker 
”puuh, jeg ved det hele. Men der er alligevel noget, der kan blive for-
frisket op” 
 
”Og jeg prøver jo at lytte til, hvad det er for nogle problematikker, I 
står overfor i hverdagene.” 
 
Spørgsmål: Hvad er det nu for en etage raizeren står på? 
 
Bettina: Den står på 2. Sal i en lindetrummet på 2. Sal. Og der boede 
ELK’en jo også. Og det er midt i huset, så det gav mening, at den stod 
der. Så der kan man altid finde den. Og det er vigtigt at den er der. 
Men ja, det er en vigtigt ting, Raizeren netop. Og husk nu det der med, 
at man skal være i den rigtige position, når man lukker den sammen. 
Og det er noget, der er lidt bøvlet med den, at den skal være i den po-
sition. Men sådan er det. Den er i hvert fald i godt redskab til at kunne 
få folk op ad gulvet, uden at det bliver for stort et arbejde for os. Så, 
tak for i dag. 
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Vi møder ind til en ny dag på Kildevæld Sogns Plejehjem 

Lea fortæller os, at vi skal komme ind til hende, og se strømpepåtage-
ren i brug. Strømpepåtageren er en lille gele-agtig ting, der bruges til 
at give en beboer en strømpe på. Vi går ind til Birthe, og ser hvor nemt 
og hurtigt Lea giver Birthe strømper på. Strømpepåtageren er som 
sådan ikke en teknologi, men Bettina fortalte os, at de også havde en 
elektrisk strømpepåtager, som de har fravalgt, da den var for kompli-
ceret, og denne strømpepåtager var super god.  

  

Birthe bekræfter Lea i, at det ikke gjorde ondt at få strømpepåtageren 
på.   

  

Birthe har været på plejehjemmet i tre måneder. Før var hun på reha-
biliteringscenter.   

  

Da vi spørger, om hun er glad for at være der, svarer hun “jeg har 
vænnet mig til det”. Der er en masse søde mennesker her. 
“Birther bruger rollator og går til morgenmad.   

  

Vi følger Birthe til spisestuen, hvor vi ser en plan på døren over, hvem 
der sidder hvor. Spisestuen er det mest lyse rum på gangen. Der 
er oså udsigt over træerne.   

  

Vi sætter os, og venter på at blive kaldt ind på et værelse af enten Ka-
trine eller Lea.   
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Vi møder birthe på gangen mens vi venter, og Simone spørger hende, 
hvor ofte de holder aktiviteter, og hun svarer, at der ofte er dameafte-
ner på taget og andre forskellige aktiviteter.   

  

Lea kalder os ind til Jytte.   

  

Der er to medarbejdere inde ved Jytte; Lea og Pia  

 Meget målrettet går Lea hen til beboeren og siger ’godmorgen’ mens 
hun holder blidt i Dagmars hånd og fastholder en øjenkontakt. Signe 
fortæller, at hun om lidt får vendt Dagmar om på siden, så Signe kan 
få lagt et sejl under hende. Signe tager dyne og tæppe af, og begynder 
ellers at trykke på en fjernbetjening. En summende lyd starter, og en 
stolpe på siden af sengen begynder at rulle. Beboeren siger ingenting, 
men ligger afventende og kigger op i loftet. Få sekunder efter begyn-
der Dagmar at rulle om på siden, som et resultat af Vendlet-sengen, 
der trækker i lagnet, så beboeren begynder at rulle om på siden. Signe 
stopper maskinen og får placeret et sejl, der skal bruges til liften. 
Dagmar bliver løftet op fra sin seng og ned i en stol. 
  
Lea: Så. Det klarede vi da meget godt, Dagmar 

  
Ida: Er det sådan Dagmars morgen starter hver dag? 

  
Lea: Ja. Det er vi vandt til. Jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre uden den 
her seng og liften  

Medarbejderne spørger, hvad det er, vi vil se, og vi fortæller, at de ba-
re skal følge deres almindelige arbejdsgang. De spørger, om de bare 
skal gøre hende klar foran os? Og da vi forstår, at dette indebærer, at 
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de skal skifte hende, så fortæller vi, at vi ikke vil overskride grænser, 
hvorfor vi går ud ad døren.   

  

Vi bliver hentet ind igen kort efter, hvor Jytte er skiftet og har fået tøj 
på. Nu skal hun liftes over i sin kørestol.   

  

Pia fortæller “sengen er simpelthen så god. Den gør vores arbejde for 
os”.   

  

Pia og Lea arbejder sammen med at give Jytte loftstykket på (sejlet). 
Det går let til sig.  

  

Pia har været uddannet siden 2003 og fortæller, at de i starten ikke 
måtte bruge vendelagenet, da der var en, der var blevet kvalt i et ven-
delagen. Men siden da har de avanceret de, og nu fungerer det super 
godt. Førhen måtte de hive og skubbe i beboere, så vendelagenet er 
både behjælpeligt for medarbejdere og beboere. “Nu skal man ikke stå 
og trække i dem”  

  

Sejlet er også tilpasset hver enkelte beboer.   

  

Da Jytte løftes over i sin kørestol, lægger vi mærke til at de begge be-
tjener forskellige fjernbetjeninger, sengen hejses op og ned samt, en 
holder Jyttes hoved. Ida spørger, om det kan være svært at beherske 
flere teknologier på samme tid, hvortil Lea svarer, at det kan være for-
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virrende, at der er 3 forskellige fjernbetjeninger. Pia siger “man skal 
kunne multitaske” Og det er derfor, man skal være to, fortæller de.   

  

Pia påpeger, at der også er vigtigt at oplade teknologierne efterfølgen-
de. Ida spørger, om de nogle gange oplever, at nogle glemmer at opla-
de teknologierne, hvortil Pia svarer “Det sker tit, og det er ikke godt”. 
Lea fortæller f.eks. At hvis bækkenstolen (badeværelsesstolen) ikke er 
opladt, og at den derfor sidder fast i bestemt position, kan det være 
svært at bruge dens andre funktioner og bruge den i andre forbindel-
ser.   

  

Vi går ud af Jyttes værelse. 

Vi går tilbage til 1. Sal, hvor medarbejderne er ved at være færdige 
med at spise frokost, og Bettina er i gang med at give dem en briefing 
om, hvad der sker i huset.   

  

Efter briefen tager vi en kort samtale med Bettina inden vi smutter 
hjemad.   

  

Bettina tager os med ind på sit kontor, og spørger hvordan dagen er 
gået. Vi fortæller, at vi har fået en masse gode indsigter fra hendes 
kollegaer, og fortæller nogle konkrete eksempler på, hvad eksempelvis 
Pia har fortalt. Bettina fortæller, at Pia selv har haft Gikt, hvorfor hun 
nemt kan sætte sig i beboernes sted. Hun har empati, fordi hun selv er 
ældre, hvilket nogle af de yngre kan mangle, da de ikke selv har ople-
vet den smerte endnu.  
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Vi taler også om, hvordan beboere har forskellige faser i, hvornår de 
benytter hvilke teknologier. Først er det drejetårnet, så er det ståliften 
og til sidst er det loftliften.   

  

Derefter taler vi lidt om, at det kan være svært for nogle medarbejdere 
(især de nyere) at fortælle, når de vurderer, at de har brug for et ar-
bejdsredskab til at hjælpe dem med at flytte en beboer eller noget an-
det. Eller at de bare har brug for, at der er en anden til stede også. 
Derfor er det vigtigt, at man som leder er opmærksom på det.  

 

  

En ældre herre kommer kørende på en elektrisk stol. Vi hilser.   

  

Pia kommer gående igen, og vi spørger hende, hvorfor den mand, der 
lige kom kørende, har en elektrisk stol. Hun fortæller at beboeren 
(Lenhardt) Er lam, og gerne vil have friheden til at køre rundt selv. 
Derfor har han selv betalt for sin stol. Hun fortæller, at han selv kan 
køre ned at handle. “Han kan selv bestemme over sit liv” Pia fortæller, 
at det også er fint for dem da det “sparer at en medarbejder skal gå 
med”. “Det er jo i den grad velfærdsteknologi”, slutter hun af med.   

	
20/03/2018	
	
09:05	
	
	
	
	
	
	

Vi møder op på Kildevæld Sogn Plejecenter 

Vi går ned af gangen, og vi ser en sygeplejerske hente et drejetårn. Ida 
spørger hende, hvad det skal bruges til, og hun forklarer, at det skal 
bruges til at hjælpe Ole over i sin kørestol. Simone spørger, om vi må 
se det. Hun spørger Ole om lov, og vi får lov at komme med ind og Se 
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09:10	
	
	
	
09:15	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
09:30	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
09:42	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10:07	

Ole gøre brug af drejetårnet.   

“Vi kommer ind på Oles værelse, og han spørger som det første “har 
du malet dit hår?”, 

Ole har en Rotocare seng, der er god til ham, da han har dårlig ryg. 
Sengen han drejes og kan hjælpe ham op at sidde. Den kan derudover 
også sænkes så langt ned, at Ole kan røre gulvet med sine fødder. Ole 
bruger drejetårnet til at rejse sig og stille sig på. Medarbejderen ruller 
ham derefter over til hans kørestol, hvorefter han sætter sig i den. 
“Ole kan ret godt lide den her (drejetårnet) ik’?” Spørger sygeplejeren, 
hvortil Ole svarer “Tjo”.   

  

Vi går ud af værelset og går lidt rundt. Vi ser katrine, og går hen til 
hende for at snakke med hende. Vi spørger om alle beboere har De-
mensarmbånd (Simone fortæller, at Ole har et). Katrine fortæller, at 
de fleste har dem, det er sorte kaldearmbånd, som de bruger til at kal-
de på hjælp. Hun fortæller, at hvis en beboer kalder på dem fra værel-
set, kan de tale til dem gennem en højtaler i væggen, og hører, hvad de 
skal bruge. Simone spørger, om det kan forvirre nogle beboere, at der 
er en, der taler til dem i væggen, og hun svarer, at hun tror det, men at 
hun stadig er så ny, at hun ikke slev har oplevet det.  

  

Vi spørger, om hun har modtaget noget træning i velfærdsteknologier, 
hvor Katrine forklarer, at de på deres uddannelse får en introduktion 
inden praktikken, hvor de får fortalt “dette er de hyppigste teknologi-
er, I vil møde på plejejem”. Hun fortæller også at der nogle gange om 
året er træning i velfærdsteknologi, men at hun ikke har deltaget end-
nu. Heller ikke da hun var ufaglært.   
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10:53	
	

Pludseligt er alle medarbejdere samlet i en cirkel omkring os, og der 
skal laves morgengymnastik. Vi deltager. Medarbejderne skiftes til at 
lave en øvelse, som alle skal efterligne. De har det sjovt og griner lidt, 
da der skal laves squats. Oler sidder i midten af cirklen, og er glad for 
udsigten  

  

Efterfølgende spørger vi, om der laves morgengymnastik hver mor-
gen, hvortil Katrine svarer, at det er obligatorisk, men at de nogle 
gange ikke har tid, hvis der er for travlt.  

  

Vi har en samtale med Ole. han er ikke glad for at være på plejehjem-
met, men fortæller, at hans kone ikke ønsker ham hjemme. “Vi kom-
mer ikke godt ud af det med hinanden”  

  

Simone spørger, om han kan lide personalet, hvortil han svarer “Ja de 
er rigtigt søde”  

  

Ida spørger Ole, hvad han har om armen, og han fortæller, at han det 
en knap, man kan bruge til at kalde på hjælp. “Og så kommer de en 
time senere”, siger han. Vi spørger, om de virkelig kommer så sent, og 
han siger, at det er sket et par gange, men at han godt forstår det, da 
de har meget at tage sig til.   

  

Ida peger på infoskærmene og spørger, om han bruger dem. Han for-
tæller, at de også har dem på værelset, men at han ikke gør brug af 
dem “De fortæller ikke en skid” siger han.  



	 161	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
11:08	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  

Vi får lov til at gå op på øverste etage sammen med Ole.   

  

Det er et stort og flot lokale med terasse med en fin udsigt. Her afhol-
des der forskellige aktiviteter, men beboerne er også velkommen til at 
gøre brug af lokalet, når de har lyst. Der er undulater, klaver, boghyl-
der med forskellige bøder og et køkken. Det er super hyggeligt og der 
er godt med plads.   

  

Vi møder en aktivitetsmedarbejder, som fortæller, at beboerne hver 
mandag, onsdag og fredag spiser frokost sammen. Han fortæller også 
at han er der for “at gøre det lidt hyggeligere for beboerne” Efter dette 
tager vi elevatoren ned igen. Da vi vurderer, at der ikke er mere at se, 
tager vi hjem. 

	

26/03/2018	 Vi går op på 2. Salm hvor Bettina venter på os efter aftale. Vi skal i dag 
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09:40	
	
	
	

have lidt mere information omrking deres program; CURA 

 

Vi taler om CURA, og Bettina fortæller os først, at vi ikke kan få lov til 
at se, hvordan det ser ud, men vil hellere henvise os til træningsmate-
rialet. Alligevel får vi lovt til lige kort at se, hvordan det fungerer. Der 
er nogle iPads i hendes kontor, til opladning, som medarbejderne kan 
gå ind og hente til at notere deres findings. Så snart du åbner iPaden, 
er der kun to apps på. To forsellige CURA apps. Og herefter skal med-
arbejderen logge ind på deres private konti, hvor de så kan få adgang 
til beboernes journaler.  

  

Ida spørger, hvad man overordnet set noterer, og Bettina svarer; Me-
dicin, små ændringer i hverdagen, kontakt til pårørende. Hun fortæl-
ler at medicinjournalerne og det, der dokumenteres er fælles for på 
plejehjemmene og hospitalerne. Så alt hvad, de dokumenterer, kan 
hospitalerne se, men kun hvad medicin angår.  

  

Bettina forklarer, at tanken med, at alle bruger det samme system, er 
at man skal kunne overføre data. Men dette kan man ikke endnu.   

  

Hun fortæller dernæst, at der er mange spillere i udviklingen af dette 
system, hvilket kan gøre, at det tager til. Der er KL, Foreningen for 
Patientsikkerhed, og andre. Der er mange interessenter.   

  

Bettina fortæller, at hun under opstart, faktisk var med til at teste sy-
stemet, hvorfor hun fortæller, at der er en forventning blandt hendes 
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medarbejdere, at hun ekspert.   

  

Hun fortæller, at de er i dialog med KL, og hvis der sker store ændrin-
ger i systemet, så indkaldes de til et stort møde. Men ellers afholdes 
der CURA Caféer en gang om måneden, hvor enten en enkelt repræ-
sentant eller flere medarbejdere deltager og lufter deres frustrationer, 
alt efter hvilket emne, det pågældende møde har til formål at diskute-
re. Der er et nyt emne hver gang.  

  

Bettina fortæller, at de hver uge skal lave en dokumentations audit, 
hvor de vælger en tilfældig beboerjournal, og vurderer, om den følger 
alle krav, der stilles til dem. Hun siger, at de typiske “fejl” der begås i 
sådan en journal, er når medarbejderne ikke notere alt om beboeren, 
da meget af de informationer, skal noteres virker lidt som en selvføl-
ge. De kender beboerne, så de ved godt, hvad de kan og ikke kan, så 
derfor ser de ikke altid en grund til at skulle notere det. Bettina fortæl-
ler, at der er 20 medarbejder i hver afdeling, og at hver medarbejder 
er kontaktperson for 4 beboere, så der er ikke meget, de skal huske, 
hvorfor de ikke ser en grund til at skrive det ned. Men det er et krav, 
så det skal de.   

  

Bettina fortæller, at de snart skal skifte computer sy-
stem fra citirx til Windown 365 som beskyttelsesfilter, hvilket kom-
mer til at være en omvæltning for medarbejdere, da de eksempelvis 
nu, er nødsaget til at gå på deres mails på anden vis end før. Bettina 
siger “For nogle medarbejdere er det en udfordring”  
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Bettina synes selv, at bare det at sætte en tablet op er bøvlet.  

   

Pludseligt hører vi, noget der bipper, og Simone spørger, hvor lyden 
kommer fra. Bettina fortæller, at den kommer fra deres kaldetelefon. 
Ida spørger, om der er nogen, der er faldet, og hun fortæller, at det 
ikke nødvendigvis er tilfældes, men at det også kan være en beboer, 
der kalder på dem.   

  

Det minder hende om , at de har vægsensorer rundt omkring i pleje-
hjemmet, som de bruger til at lokalisere, beboere, der kalder på dem. 
Vægsensorerne registrerer beboernes kaldearmbånd, når de går forbi, 
og derfor kan man se, hvilken vægsensor, der sidste, har været forbi, 
før de kaldte. Men dette fungerer ikke altid, og der er nogle gange, 
hvor vægsensoren registrerer, at de har været et helt andet sted end, 
hvor de faktisk er nu.  

  

Hun fortæller også, at de har købt sålsensorer, der bruges til demente, 
der når helt ud af bygningen, så de stadig kan lokaliseres udenfor. 
Men hun siger, at disse kun gives til de beboere, der selv kan se, at de 
har et problem, og derfor selv siger ja til det. Hvis de ikke selv god-
kender det “er det ligesom overvågning” siger hun. De kunne også 
havde valgt en nøglering med GPS til rimmen i stedet for en sålsensor, 
men af praktiske årsager (kvinder har typisk ikke en bukserim) har 
valgt en sålsensor i stedet, men bestilt fra den samme virksomhed, 
som også laver de andre produkter, de har.  

I dag er en stillede og rolig dag, og alle da det går op for, at vi nu og 
tidligere har set en stor del af beboernes interaktion med forflytnings-
teknologier på 2. Sal, Bettinas afdeling, vurderer vi, at det er tid til at 
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tage hjem. 
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8.3 Bilag 3 – Interview med Mie 
 
00:15 - Simone: Kan du fortælle lidt om hvilke slags teknologier, du har arbejdet 
med? 
 
00:20 - Mie: Det var fordi, I kom og spurgte indtil det med chip og GPS, og sådan 
noget. Og jeg har selvfølgelig haft en del med GPS at gøre både her og på mit tidligere 
arbejde på et andet plejecenter. Hvor vi har haft GPS’er til nogle af beboerne, og så 
her har jeg arbejdet med den der DEMOS, som er en chip, der måler bevægemønstre. 
Som man sætter på ryggen af borgeren, og så måler den, om man er stillesiddende, 
eller om man er siddende i bevægelse, eller om man er liggende stille eller i bevægelse 
og om man er gående. Og på den måde kan man så få sådan en graf med hvordan har 
bevægemønstret så været. 
 
Så der kan man se, der var blandt andet sådan nogle cases på nogle af borgerne, der 
var en, der havde siddet oppe to nætter i træk, og så tænker vi selvfølgelig, hvad er 
årsagen til at den borger ikke er kommet i seng f.eks. fordi, han havde fået at vide, at 
der ville komme en frisør. Men det var først om to dage, så han havde siddet og ventet 
på frisøren i to døgn. Og man kan sige, så fandt vi ud af, at han skulle i hvert fald ikke 
informeres, om hvis der skete noget flere dage frem, han skulle vide det lige op til. På 
den måde kan se, hvilke ting, man kan gøre. 
1:37 – Så havde vi en, som havde en udmærket gang-funktion, men vi kunne på den 
der chip at han gik nærmest ikke. Altså han stod op, og så gik han hen til sin stol, og 
så sad han så der resten af dagen, og så gik han i seng. Og det kunne vi så bruge til at 
evaluere på funktionsniveau og træning for at holde med – okay, er det en borger, vi 
skal have mere gangtræning med for at får bevæget sig, for så sov han også rigtigt 
uroligt om natten og det er jo klart for fysisk er han jo ikke blevet træt. Han er måske 
blevet mentalt træt, men ikke fysisk træt, fordi han ikke har været ude at bevæge sig, 
så det kunne vi også bruge den til.  
02:19 - Og så brugte vi den til blandt andet at evaluere søvnmønstre, så hvis vi havde 
nogle, hvor vi tænkte ”gad vide hvordan de reelt sover om natten” – en ting er hvis vi 
kigger ind, men det er jo et øjebliksbillede, så hvad foregår der resten af natten? Vi 
havde f.eks. nogle, vi havde oplevet var meget trætte, så var vi interesserede i at vide, 
hvordan de har sovet, så brugte vi den til det. 
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02:39 – Og så brugte vi den også til en, som var meget omkringgående, hvor vi fandt 
ud, at hun faktisk var på kanten til delir, fordi hun sov overhovedet ikke.  
 
02:43 - Simone: Og delir, det er? 
 
02:46 – Mie: Ja det er sådan en, tilstand, hvor man bliver rigtigt dårlig, og man bliver 
sådan lidt psykiatisk og man kravler på væggene og alt muligt, og det kan man få af 
medicin, ændringer i medicin eller manglende søvn kan man også få det af. Så hende 
endte vi faktisk med at give noget sovemedicin på baggrund af de målinger, vi havde 
lavet, fordi vi kunne se, at hun slet ikke havde været i ro i tre døgn, og det bliver man 
jo syg af. 
 
03:20 – Simone: Det er virkelig en smart sensor, og du kalder den en Demos 10? 
 
03:23 –Mie: Ja 
 
03:37 – Simone: Som simpelthen bare registrerer, hvor meget du bevæger dig sim-
pelthen. 
03:31 – Mie: Ja, det var en prøveperiode. Det er noget helt nyt, den er lige blevet 
præsenteret på noget, på en eller anden konference, ved jeg. 
 
03:44 – Ida: Og hvem er det, der har udviklet den?  
 
03:46 – Mie: Jens Branebjerg 
 
03:48 Ida: Teknologisk institut? 
 
03:51 – Mie: Nej det er Lone, teknologisk institut, er Lone, der er hende, der har eva-
lueret den. 
 
04:05 – Ida: Og så er I blevet udvalgt til at prøve produktet? 
 
04:05 – Mie: Ja som prøve, vi var interesserede i at deltage i prøveperioden. 
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04:08 – Ida: Var det jer, der viste interesse, eller var det dem, der kontaktede jer? 
 
04:09 – Mie: Det ved jeg faktisk ikke. Det kom bare sådan ind ad døren, og så tog jeg 
mig af det.  
 
04:21 – Simone: Hvordan har det så virket, hvor længe har I haft det på prøve så? 
 
04:21 – Mie: Jamen vi havde, 10 borgere igennem med hver en prøveperiode på 7 
dage. Jamen vi fik jo meget ud af det. 
 
04:35 – Simone: Og det virkede godt? 
 
04:35 – Mie: Ja det synes jeg, uden problemer med reaktion fra plastre. Vi havde en 
enkelt borger, hvor det røg af, men det tror jeg mere var borgeren, der har taget det 
af, end den egentlig røg af. 
 
04:43 – Simone: Hvordan sidder den på? 
 
04:43: Mie – Den sidder i et helt almindeligt sovepleje plaster, som har en skumpla-
de, og så sidder chippen uden på den med noget tape. Sådan så skumpladen fordeler 
trykket, så de ikke får tryk fra den chip. 
 
04:57 – Simone: Det var da smart, hvor stor er den så? 
 
04:57 – Mie: Den har sådan en lang en og sådan en rund en (gestus vist med fingre-
ne). 4-5 cm 
 
05:13 – Simone: Men de beholdte den på? 
 
05:13 – Mie: Ja ja, der var ingen, der var generede. 
 
05:18 – Ida: Og de siger vel selv god for produktet? 
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05:18 – Mie: Ja, de skulle selv give samtykke. De skulle give både skriftlig og mundt-
lig samtykke. De blev informerede om, at det var et projekt, og hvad formålet med det 
var. Og det snakkede vi jo meget om, det der med samtykke, når man har med de-
mens at gøre. For ved de reelt, hvad de samtykker til? Og giver det mening, at man 
skal bede dem om samtykke til noget, hvor man observerer bevægemønstre, det er jo 
ikke noget hvor man kan se som en GPS, hvor de bevæger sig hen. Det kan man jo 
ikke se. Så man aner ikke, hvor de går hen, eller hvor de bevæger sig, og man kan hel-
ler ikke se noget. Man kan ikke se, hvad de laver, man kan bare se, de bevæger sig. Så 
derfor var der sådan lidt snak om, man skulle arbejde henimod, om man kunne be-
nytte den ligesom at man tager blodtryk og alt muligt andet ik’, som sådan en måle-
enhed. 
 
06:07 – Simone: Hvem var det, der snakkede om det så? 
 
06:08 – Mie: Ja men det var også Jens  
 
06:10 – Simone: Altså den etiske diskussion 
 
06:12 – Mie: Ham der har udviklet det, ik’? Det er jo sådan noget, der kommer op i 
forbindelse med prøveperioden og drøftelser og sådan noget. Men altså teknologisk 
institut har lavet en rapport på det. Som I kan referere til. 
 
06:35 – Simone: Ja men det er lidt spændende, det kunne godt være, man skulle tage 
fat i ham Jens. For at få lidt nærmere information omkring, hvordan det hele foregår 
rent teknisk, og hvis han har en eller anden etisk diskussion med dig omkring det. 
Men er det noget I har snakket om herinde? 
 
06:52 – Mie: Ja ja Vi har snakket meget om det der med, hvad er det man påsætter, 
og hvad har det af betydning for borgeren, og kan vi tillade os det, er det overvågning. 
Men egentlig synes jeg, at den chip er ret fredelig, man kan ikke se, hvor de er henne, 
man kan ikke se, hvad de laver. Det er jo udelukkende en evaluering af deres bevæ-
gemønstre, og det kan man sige, det er jo noget man kan se med det blotte øje, hvis 
man går forbi, og på den måde, så får vi jo ikke nogen informationer. Vi får dem bare 
på en bedre måde, end hvis vi skulle sidde derinde. Det alternative kunne være en 
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fast vagt ved en, der sov eller en man var bekymret for ikke sov. Det kunne være, der 
sad en og kiggede på dem, og det synes jeg da er væsentligt mere grænseoverskriden-
de en at man har sådan en lille måler på. Der var heller ikke nogen, der var generede 
af den.  
 
07:43 – Simone: Der var ikke nogen der bemærkede den? 
 
07:43 – Mie: Der var ikke nogen, der sagde, at den var irriterende eller generede 
dem. 
 
07:46 – Ida: Var du med i samtalerne med beboerne om prøven? 
 
07:50 – Mie: Ja, det var mig, der havde dem. 
 
07:55 – Simone: Er det så dem, der skriver under, eller er det familien? 
 
07:55 – Mie: Nej, der var en enkelt, hvor det var pårørende, der skrev under ik’. Men 
altså, nej, de blev informeret om projekter, og så kan man sige at så er det nogle gan-
ge sådan noget med, at få informeret det i en grad, de kan forstå. Man kan sige, der 
stod jo en fin beskrivelse af hvad det var,  
 
13:01 - Når man implementerer sådan et produkt, så skal det også give mening, og 
det skal være noget, man invisterer noget i, for ellers bliver det ikke brugbart. Og lige 
nu har jeg ikke tid sat af til det. Altså Teknologier er smart, men kræver ligesom også, 
at der bruger tid på det. Eller man ikke evaluerer dataene, så kan det jo være det 
samme. Så derfor skal det jo prioriteres, hvis det skal give mening. Og vi har heller 
ikke sagt, at vi ikke vil have det, det kan sagtens være, at vi vil, men lige nu er jeg ene 
sygeplejerske og har journalansvaret for 40 beboere, så jeg der er andre ting i min 
hverdag, som prioriterer højere.  
 
13:14 – Ida : Har der været andre teknologier, du har arbejdet med? 
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13:14 – Så kommer det jo an på, hvad du ser som teknologier, for på en eller anden 
måde, er alle vores hjælpemidler på en eller anden måde også noget teknologi. Og så 
har vi jo GPS’er, som vi arbejder med, og døgnrytmelys er jo også en teknologi. 
13:46 – Hvordan virker de her døgnrytmelys egentlig? 
Mie: De justerer lyset efter lyset udenfor. Så der er fuld knald på lyset fra 12-15,og så 
ændrer det så farve fra blåt til rødt henover natten.  
 
Simone: Er det lidt ligesom sådan en skærm med lys, og så får du anti-depressiv be-
handling? 
 
Mie: Det skal mindske en følelse af træthed både for personale og beboere. At ngle 
gange hvis man har været på arbejde fra 7-15, så har man ikke fået udendørs lys. Så er 
man gået i det der halv-gule indendørs lys, som alle har derhjemme, den der gode 
påvirkning fra solen. Så er man sindssygt træt, når man kommer hje, og der er mørkt. 
Så ens døgnrytme bliver påvirket af det, og der kan man så se, at for folk, der arbejder 
om natten. Hvis de går i fuldt lys hele natten, er det svært at gå hjem og sive. Hvor det 
her lys indstilles efter og føles som den der almindelige døgnrytme. Så man får mere 
energi når man er på arejde i det der lys end i almindeligt lys, og man er mere træt, 
når man går fra arbejde om natten, hvor der skrues ned for lyset. Jeg kan bedst lide at 
være der, hvor døgnrytmelyset er. Aftenvagterne siger, at der er nemmere at gå i 
seng, når de har fri kl 23. Fordi lyset ændrer sig. Jeg har været her i 5 år, og vi har 
haft det i 5 år.  
 
Simone: Du har været her i fem år, så har du oplevet, at der sket nogle teknolgiske 
ændringer mens du har været her? 
 
Mie: Mjaa, det ved jeg ikke, eller jo, der er vel sket nogle ændringer. Vi har fået nogle 
andre hjælpemidler. Vi er gået fra to medarbejdere til en, altså har vi fået noget bedre 
hjælpemidler, der gør, at vi ikke længere behøver at være to til at hjælpe nogle beboe-
re. Så jo, på den måde har der været ændringer. Vi har fået døgnrytmelys, og det ved 
jeg har fået stor betydning for vores beboeres nattesøvn, også nattevagterne er meget 
mere rolige end de har været før vi har fået døgnrytmelyset. Det har helt sikkert noget 
betydning. GPS’er det har vi haft hele tiden, men der er selvfølgelig kommet noget 
med, at vi får en sms ift. GPS’en, hvorimod før skulle man slå det op. Ja, og så kan 
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man sige, så har vi jo også været på demens dag, hvor der har været teknologi med 
spil, som kommer fra sådan en projekter. Noget der ikke fysisk er der, men det ligner 
at det er der. Det kræver ikke en kognitiv evne, men det føles som om, at man flytter 
på noget. Demensdag, så er der nogle, medarbejdere, der tager derud og får inspirati-
on. 
 
19:50 – Mie: Det eneste der er lidt fjollet med den der prjekter, det er at enten skal 
man installere den på et stativ et eller andet sted, og det er enormt klodset. Og så kan 
man ikke flytte den, og hele pointen med den er lidt at den skal være der, hvor bebo-
erne er. Og så er den på det der enormt store stativ, som man ikke flytte rundt på, og 
det ser ikke særligt hjemligt ud. Så det giver nogle udfordringer.  
 
20:08 - Simone: I går også meget op i, at noget skal være hjemligt her på plejehjem-
met. 
 
20:23 . Mie: Det er jo fordi, vi arbejder med den der Eden filosofi. 
 
Simone: Så det er vigtigt for jer, at det er en hjemlig teknologi? 
 
Mie: Ja det er det.  
 
Mie: Nu ved jeg at Pia sad og rodede med den der spiserobot, og der tænkte jeg ’det er 
sørme ikke særlig hjemligt’.  Og der er det altså bare, at det stritter lidt på mig, det 
bliver jeg nødt til at sige. Altså teknologi er smart og alt muligt, og jeg kan da godt se 
at på en måde, kan det være en ressource i og med, at man kan spise uden at skulle 
have hjælp fra andre. Men jeg synes bare, at det der med at blive madet af en robot 
mangler omsorg og dialog. Det er tit også der, man har rigtigt meget dialog. Og den 
dialog forsvinder, når man får sådan en spiserobot. Men altså, det er jo så bare min 
tanke. Så synes jeg også, at det er lidt institutionspræget at have en robot. For eksem-
pel sådan noget som døgnrytmelyset eller en Vendlet seng. Dem kan man måske for-
holde sig lidt bedre til, for det er jo ”bare” en lidt mere avanceret seng eller lidt mere 
avanceret lys. Men en robot. Det er bare lidt noget andet, som jeg måske ikke er helt 
vandt til endnu. Sådan en spiserobot vil jeg helst ikke have noget med at gøre. 
 



	 173	

Simone: Det er spændende. 
 
21:36 Mie: Ja, den er jeg virkelig i tvivl om. Jeg synes til gengæld at en robot, der 
kunne hjælpe en med personlig pleje, så man ikke blev blottet over for et andet men-
neske, måske, kunne være rarere, end at der stod en eller anden ung mand eller ung 
kvinde. Det ville jeg synes var grænseoverskridende. Men det er jo meget forskelligt 
hvordan man anser det. Og nogen ville jo måske synes, at det her med at få hjælp til 
at spise er mere grænseoverskridende, end at der er en, der hjælper med personlig 
pleje. Det er jo meget forskelligt. Så det er fint, at muligheden er der. Men jeg synes 
ikke det er så ”omsorgs”-agtigt og hjemligt. Men nu ved jeg jo heller ikke hvordan den 
virker, det kan jo være, jeg bliver overrasket, når jeg finder ud af, hvordan den funge-
rer. Jeg tænker, hvad med sådan noget som hastighed og fornemmelse af, hvornår 
man er klar. Jeg kan lige se det for mig. Man har lige fået mad i munden, og man er 
lang toíd om at synke, og så hoster man, og så stopper den der robot mere mad ind i 
en, når man hoster. 
Mie: Alt teknologi er der noget etisk i. Der er for i mod og alt muligt i mellem. 
 
23:20 Simone: er det sådan noget, i har med i jeres overvejelser? 
 
23:20 – Pia: Ja det snakker vi da meget om. Generelt etik.  
 
Har du noget ledelsesbeslutning? 
  
Mie: altså på sygeplejerske siden,  
 
Går I så bare op og siger, hvis der er noget, I er uenige i? 
Mie: Ja så går vi bare op og siger. Det gode ved at være her, er at vi har en meget flad 
struktur. Så alle har kontakt til den nærmeste ledelse, eller områdeleder, plejecenter-
leder og hvis vi er uenige, så siger vi det bare. 
 
Simone: Ved du hvad man skriver under på, hvis man er Eden registreret? 
 
Mie: Ja så skal man jo lave sådan nogle evalueringer, og de kommer ud, de der fra 
Eden, og laver evalueringer. Det er sådan nogle milepæle fra 1 til et eller andet, og så 
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skal man jo så måle sit år, hvad har man nået, og hvordan har man arbejdet og hvad 
er næste skridt. 
 
Ida: Hvis du havde dit eget plejehjem, hvilken teknologi vil du ikke gøre brug af? 
 
Mie: Jeg vil i hvert fald ikke vælge spiserobotten 
 
Simone: Hvilke teknologier, vil du gerne gøre brug af? 
 
Mie: Jeg er ret tilfreds med døgnrytmelyset. Den mindsker en følelse af træthed både 
for personale og beboere. Hvis man eksempelvis har været på arbejde fra 7-15, så har 
man ikke fået udendørs sollys, hvis det er vinter. Man får mere energi med døgnryt-
melyset, når man er på arbejde i det der lys end i almindeligt lys. Og man er mere 
træt, når man går fra arbejde om natten, hvor der skrues ned for lyset. Jeg kan bedst 
lide at være der, hvor døgnrytmelyset er, så det er måske også lettere for mig at rela-
tere til end sådan noget som en spiserobot, fordi jeg kan mærke forskellen selv. 
 
Ida: Er det noget, I har diskuteret, om det er noget, I vil prøve? 
Mie: Det er mega dyrt at installere. Konklusionen fra teknologisk institut er, at det er 
alt for dyrt. Det tager 10 år at betale jeg hjem, og så er der kommet ny teknologi til 
den tid. Så er det jo forældet og alt muligt, så jeg tror at konklusionen fra teknologisk 
institut var, at det var for dyrt i forhold til, hvornår man havde tjent sig hjem. Hele 
gulvet skal skiftes for det ligger under gulvet. 
 
Men der er jo mange mange muligheder. Der er jo også de der ure med GPS, det er jo 
mega smart, for så har man ikke oplevelsen af, at man har noget ekstra på, men det er 
jo bare inde i ens ur. Men man skal jo være klar over, at man har det på.  
 
Simone: Ja, men skal måske passe på, at det bliver en løgn 
 
Mie: Ja, det skal man passe på med, for det bliver jo en magtanvendelse, når man 
giver dem en GPS på.  
 
Ida: Hvor hører du om de her teknologier? 
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50: 49 Mie: Tit er det på de der årsdage for demenkoordinatorer, der er tit alt muligt. 
For det er meget for borgere med demens, altså hjælpemidler. Der er også noget med 
iPads, der ligesom kan tænke og slukke lys. Altså hvor der er sådan få funktioner på 
de der iPads, men hvor man bedre  
 


