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1. Baggrund 
Den overordnede idé med Vær Tryg-projektet var at undersøge, hvilke teknologiske hjælpemidler 
og hjælpesystemer der fandtes for personer med demens, og hvordan de virkede i forhold til de 
ressourcer og problemer, disse personer har. Kunne hjælpemidler og systemer bidrage til mere 
frihed, sikkerhed og tryghed for personer med demens og deres pårørende? Eller kunne de måske 
vedligeholde og forbedre funktionsniveau, selvstændighed og uafhængighed af andres hjælp? 
Kunne de forbedre kommunikation og forebygge ulykker?  
 
Vær Tryg-projektet begyndte i august 2006 med at indsamle viden om, hvilke teknologiske hjæl-
pemidler, der fandtes for borgere med forskellige typer af kognitive problemer og handicap. Re-
searchen blev foretaget med litteratursøgning, studiebesøg, deltagelse i konferencer og kontakt til 
firmaer. Den handlede om, hvilke hjælpemidler der fandtes, hvordan og for hvem de virkede.  
Parallelt med kortlægningen etablerede Vær Tryg-projektet en rejseudstilling samt et katalog over 
alle de teknologiske hjælpemidler, som indgik i Vær Tryg-projektet. Kataloget er opdateret til skri-
vende stund og vedlagt som appendiks til hovedrapporten. Det kan med fordel læses samtidig med 
denne delrapport, idet det indeholder såvel beskrivelse af det enkelte hjælpemiddel som illustrati-
on. 
 
Dette første delprojekt i Vær Tryg-projektet undersøger primært 13 mindre, lavteknologiske og re-
lativt let programmerbare hjælpemidler. Prisen ligger mellem 100 kr. og 10.000 kr. Det drejer sig 
om forskellige typer af kalendere, ure, tingfindere, timere, medicinæsker og diktafoner uden bånd. I 
Katalog over kognitive, teknologiske hjælpemidler i Vær Tryg-projektet er de 13 hjælpemidler afbil-
ledet og beskrevet blandt 26 omtalte Hjælpemidler for hukommelse og tidsorientering.    
Målgruppen i dette delprojekt har afprøvet otte andre hjælpemidler for dagligdags brug, som ikke 
indgår i katalogets kapitel 1, men derimod i andre kapitler, ligesom de også omtales i de øvrige 
delrapporter.  
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2. Idé, planlægning og forløb 
I det følgende skitseres delprojektets formål, mål og evaluering, målgruppe, samarbejds-
partnere og organisering, planlægning og aktiviteter.  

2.1 Formål, mål og evaluering 

Effekten af de kognitive teknologiske hjælpemidler er evalueret af borgere, pårørende og 
omsorgs- og fagligt personale i forhold til: 
 
 

 
 
 
 
 

Dataindsamlingen og evalueringen i dette delprojekt er både kvantitativ og kvalitativ, dog mest 
kvalitativ. Det skyldes, at vi ønskede borgerens, de pårørendes og omsorgspersonernes ople-
velse af hjælpemidlets betydning og perspektivet i brugen af de enkelte hjælpemidler.  
 
Vær Tryg projektet indsamlede forskellige typer af data til brug for den endelige evaluering: fo-
kusgruppeinterview, individuelle interviews, spørgeskemaer og journalnotater. Inspirationen til 
interviewguides og spørgeskemaer stammer blandt andet fra det nordiske samarbejde, som 
ergoterapeut Lilly Jensen fra Hjælpemiddelinstituttet har deltaget i. Det er baggrund for bogen: 
Teknik og demens i Norden. Hvordan bruger personer med demens tekniske hjælpemidler? 
udgivet af Nordisk utveklingscenter för handikapphjälpmedel (NUH).  
 
Den kvalitative databearbejdning foretages på baggrund af nedenstående konkrete tiltag:  
 

 
En række kvantitative data fra Giv Tid-projektet indgår i evalueringen, bl.a. de visiterede 74 per-

 16 interview med personer med demens om 16 hjælpemidler 
 30 telefoninterviews med pårørende om 14 hjælpemidler 
 4 fokusgruppeinterviews med omsorgspersoner om tingfinder, taleknap, talende visit-

kort, talende ur, tv-fjernbetjening, ugedags- og dag-natkalender, telefon med genvejs-
taster, automatisk lystænding, husketavle, huskeur, dørtaler, medicinæske 

 64 spørgeskemaer udfyldt af omsorgspersoner om 18 hjælpemidler 
 84 notater i KOS-journalsystemet, skrevet af omsorgspersoner. Notaterne er skrevet 

ved udlevering, 3-8 uger efter udlevering (midtvejsstatus) og ved Giv Tid-projektets 
afslutning i januar måned (slutstatus). 

 28 telefoninterview med hjemmehjælpere i hjemmeplejen om 12 hjælpemidler 
 Erfaringer fra ressourceperson i Giv Tid og projektkoordinator i Vær Tryg projekterne 

 Design og funktionalitet 
 nytteværdi: hvornår og hvordan virker hjælpemidlet? Hvilket (kognitivt) problem 

afhjælpes, hvad betyder det på kort og længere sigt? 
 hvad betyder hjælpemidlet i forhold til borgerens selvstændighed, kommunika-

tion, uafhængighed af andres hjælp, frihed, sikkerhed og tryghed?  
 hvilket perspektiv er der i hjælpemidlet for personen, andre og længere sigt? 
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soners alder, demensdiagnose, bydel, pårørenderelationer, MMSE1, udvalgte dele af GBS’en2, 
urskivetest3 samt liste over visiterede ydelser i Giv Tid-projektet. 
 
De kvantitative data fra Vær Tryg-projektet er: personernes bydel, hvem der har nødkald, hvem 
der blev visiteret til hvilke hjælpemidler, hvilke/hvornår hjælpemidler er returneret, hvorvidt der 
er gjort (midtvejs- og slut)notater i den elektroniske journal i forbindelse med hjælpemiddelaf-
prøvningen. Desuden er det ud fra journalsystemet ved afslutningen af Vær Tryg-projektet regi-
streret, hvem der er fraflyttet eget hjem eller døde. 

2.2 Målgruppe 

Vær Tryg-projektet første deltagere skulle efter planen findes blandt Giv Tid-projektets deltage-
re. De afprøvede teknologiske hjælpemidler, antallet af deltagere og resultatet, må derfor ses i 
lyset af, hvem personerne i Giv Tid-projektet var. En forståelse for personernes tilstand før, un-
der og efter afprøvningen er en præmis, som er med til at sætte rammen om og afgøre udfaldet 
af hjælpemiddelafprøvningen.  
For at karakterisere deltagerne og de forhold, som er udgangspunktet for afprøvningen af hjæl-
pemidler, gengives nedenfor data om personerne fra Giv Tid-projektet og Vær Tryg-projektets 
databaser samt fra KOS-journalsystemet. 
 
Til Giv Tid-projektet visiteredes i alt 74 borgere. 57 personer har demens, og de 36 er udredt og 
diagnosticerede. 17 er pårørende, hovedsagelig ægtefæller, og så godt som alle kognitivt raske. 
Gruppen af 74 visiterede personer bestod af 24 mænd og 50 kvinder. Aldersgruppen var mel-
lem 46 og 96 år med en gennemsnitalder på 79,2 år. 9 af de 57 personer med demens havde 
nødkald (ca. 16 %). To af dem kunne ikke selv bruge det, den ene ville ikke ”ulejlige og ligge til 
last”, den anden kunne ikke finde ud af at aktivere nødkaldsknappen, ægtefællen trykkede for 
hjælp i forbindelse med fald. 
 
Fra Giv Tid-projektet foreligger der 3 sæt data4 vedrørende funktionsniveauet for de 57 perso-
ner med demens: en funktionsvurdering ud fra (dele af) GBS-skalaen, en urskivetest og en Mini 
Mental State Examination (MMSE)5. Det har af tidsmæssige grunde ikke været muligt at regne 
på disse data og udlede typer af karakteristika herudfra, bortset fra MMSE-scoren. Ud af de 57 

                                                
1 MMSE: Mini-Mental State Examination. Hurtigt anvendeligt screenings-instrument, der kan identificere individer 
med kognitive problemer, herunder demens (iflg. Christiansen og Horsted: Mulige metoder og instrumenter til effekt-
vurdering af indsatser over for demensramte patienter – gennemgang og beskrivelse af instrumenterne. 2004.) 
2 GBS-skalaen: Gottfries-Bråne-Steen-skalaen. Neuropsykologisk instrument, der kan vurdere demenssyndromer og 
demensgraden. Måler ændringer over tid; er ikke et diagnosticeringsredskab (iflg. Christiansen og Horsted: Mulige 
metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter – gennemgang og beskrivel-
se af instrumenterne. 2004.) 
3 Urskivetest: Personen anmodes om at tegne en urskive og at sætte tal på. Vurderingen fokuserer på rumopfattelse, 
koncentration, planlægning og psykomotorisk tempo (iflg. Phizer: Demens- en vejledning til praktiserende læger. 
2004.) 
4 Funktionsmålingerne blev foretaget ved både start og slut i Giv Tid-projektet. 
5 Giv Tid-projektet havde en fast tilknyttet visitator, der stod for udarbejdelsen af særlige kvalitetsstandarder for pro-
jektydelserne og for opsporing og visitation af borgere til projektet. Visitatoren foretog funktionsvurderingerne af per-
sonerne med demens ved projektstart og -slut. 
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personer med demens kunne (eller ønskede) otte ikke at gennemføre (hele) MMSE-testen, 30 
personer var ”let demente”, 18 ”moderat demente” og 1 ”svært dement” (gennemsnitlig MMSE-
score 19 ud af max. 30 for 49 MMSE-testede).  
 
Da det tegnede til, at der ikke var et stort behov for hjælpemidler i Giv Tid- projektet, forsøgte 
Vær Tryg-projektet at udvide afprøvningen og få et bredere grundlag at evaluere hjælpemidler-
ne på ved at finde flere deltagere. Projektet henvendte sig derfor til daghjemmet HUSET på 
Demenscenter Nørrebro (en enhed som primært tilbydes yngre borgere i egen bolig med de-
mens). Daghjemmets brugere og deres pårørende fik hjælpemidlerne demonstreret og tilbudt til 
låns. Fem borgere lånte 16 hjælpemidler, og HUSET lånte 6 hjælpemidler i tilfælde af, at andre 
hen ad vejen fik lyst til eller brug for de pågældende hjælpemidler. 12 af disse 22 hjælpemidler 
er siden hen kommet retur. 
En af Husum-distriktets hjemmeplejeenheder fik også forevist og demonstreret hjælpemidlerne. 
Som udløber heraf fik to borgere tilbudt hjælpemidler. Begge disse hjælpemidler er returneret. 
Endelig har tre borgere (via henholdsvis demenskoordinator, visitator og et demensdaghjem) 
afprøvet enkeltstående hjælpemidler – også de er returnerede. 
 
Data og erfaringer fra med disse ekstra 27 hjælpemiddeludlån foreligger i forskellig form som 
KOS-notater, interviewdata og korte statusrapporter. De indgår derfor ikke i denne mere struktu-
rerede databearbejdning og afrapportering. 

2.3 Samarbejdspartnere og organisering 

Delprojektet vedrørende Hjælpemidler for hukommelse og tidsorientering har haft en række 
samarbejdspartnere. Primært og allerførst skal nævnes de 39 borgere og pårørende fra Giv Tid-
projektet, som lånte hjælpemidler, samt Giv Tid-projektets 27 medarbejdere.  
 
Foruden disse centrale personer har daghjemmet HUSET, Husumdistriktets hjemmepleje og 
ikke mindst en lang række producenter og leverandører i Danmark, Sverige og Norge støttet 
Vær Tryg-projektets afprøvning af hjælpemidlerne. 
 
Samarbejdet med Giv Tid-projektet tog sin begyndelse nogle uger efter Vær Tryg-projektets 
start, hvor de første kontakter og aftaler mellem de to projekter kom i stand. Vær Tryg-projektets 
projektkoordinator og Giv Tid-projekts ledelse og medarbejdere samarbejdede løbende og efter 
behov de følgende fem måneder. Dette foregik overvejende løbende og i forbindelse med udle-
vering, installation, opfølgning og evaluering af de udleverede teknologiske hjælpemidler til per-
sonerne samt på Giv Tid-projektets projektgruppemøder6, på faglige møder og i forbindelse 
med 4 kollektive undervisningsseancer (uddybes nedenfor).  

                                                
6 Giv Tid-projektets projektgruppemøder var et forum for kommunikation mellem bl.a. Giv Tid og Vær Tryg, hvor man 
drøftede problemstillinger, traf fælles udgangspunkter for beslutninger/ændringer, udvekslede viden/erfaringer og 
udformede dagsorden for Vær Trygs og Giv Tids referencegruppemøder. 
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For at bygge bro mellem de to projekter blev der tidligt i samarbejdet valgt en ressourceperson i 
Giv Tid-projektet, som var ergoterapeut og havde speciel interesse for hjælpemidler. Hun funge-
rede ca. 10 timer om ugen som bindeled mellem de to projekter. Vedkommende fagperson har 
siden haft en central og afgørende betydning for Vær Tryg-projektet i almindelighed og for pro-
jektets hjælpemiddelafprøvning i særdeleshed. For yderligere at styrke samarbejdet mellem de 
to projekter, for at have klare linjer i samarbejdet og for at justere de gensidige forventninger 
udarbejdede Vær Tryg-projektet et oplæg til roller og samarbejde. 
 
Desuden deltog Vær Tryg-projektet og Giv Tid-projektet gensidigt i hinandens reference-
gruppemøder7. 

2.4 Planlægning og aktiviteter  

Visitation  

Efter den indledende kortlægning blev den kognitive og helbredsmæssige situation for hver en-
kelt person drøftet. Kontakt- og omsorgspersonen fra Giv Tid-projektet og Vær Tryg-projektets 
fagperson indkredsede det hjælpemiddelbehov, den pågældende borger eventuelt måtte have.  
Inspiration til denne dialog fandt projektet blandt andet i Hjælpemiddelinstituttets/Lilly Jensens 
Analyseskema med henblik på brug af hjælpemiddel. Som hjælperedskab for den konkrete visi-
tation udviklede Vær Tryg-projektet skemaet Funktionsnedsættelser og teknologiske 
hjælpemidler. Otte af de 74 personers situation var dog af så kompleks karakter, at Vær Tryg-
projektet valgte at tage på hjemmebesøg hos borgeren, hvor hjælpemiddelmulighederne blev 
diskuteret med borgeren, kontaktpersonen fra Giv Tid-projektet og eventuelt en pårørende. 
Velvidende at visitation af hjælpemidler uden direkte dialog med borgeren om problemer og 
ressourcer ikke var optimal, vurderede Vær Tryg-projektet, at det af tidsmæssige grunde ikke 
kunne foregå anderledes. Projektet forlod sig på, at Vær Tryg-projektets omsorgspersoner 
kendte anvendelsesmulighederne for hjælpemidlerne og kendte borgerne så godt, at de kunne 
vurdere borgernes behov for hjælpemidler. Den satsning kan set i bakspejlet ikke anbefales. 
Giv Tid-projektets omsorgspersoner havde travlt i almindelighed og ved implementeringen af 
hjælpemidlerne i særdeleshed. Derfor bør visitation af hjælpemidler, installation og opfølgning 
foregå mere struktureret og forestås af personer med den fornødne tid, fokus og specielle kom-
petencer.  
 
Nogle måneder efter opstart af projektet og efter visitationen af hjælpemidler kunne Vær Tryg-
projektet konstatere, at 39 af Giv Tid-projektets 74 personer havde typer og grader af handicap, 
der gjorde det relevant at afprøve et eller flere af de forskellige, indkøbte hjælpemidler.  
Samtidig med visitationsarbejdet blev hjælpemidlerne bestilt hjem, og et alvorligt problem duk-
kede op. For mange af hjælpemidlerne viste der sig at være meget lang leveringstid og et om-

                                                
7 For Vær Tryg-projektets referencegruppe: Se hovedrapporten. 
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stændeligt papirarbejde. Det gjaldt ikke mindst de hjælpemidler, som skulle importeres fra Nor-
ge og Sverige: (ansøgning om) importtilladelse, fortoldning, moms etc. Dette betød en uheldig 
forsinkelse af hele projektet, og at flere af personerne først fik hjælpemidlerne leveret til afprøv-
ning omtrent samtidig med afslutningen af Giv Tid-projektet.  

Øvrige aktiviteter inden implementering af hjælpemidlerne 

Medicinhuskere 
Der fandtes umiddelbart cirka 10 forskellige ´medicinhuskere´ på markedet. Hvilke skulle væl-
ges til projektet? Sygeplejerskerne i projekt Giv Tid og projektkoordinatoren i projekt Vær Tryg 
diskuterede derfor markedets forskellige ´medicinhuskere ´ i lys af målgruppen. Ud fra dette 
arbejde kunne der opstilles en matrix over, hvorledes de forskellige virkede og fungerede. Det 
blev besluttet udelukkende at afprøve medicinhuskere med doseringsrum.8 Her var kun to eg-
nede til videre afprøvning. De øvrige forudsatte enten udtalt motorisk snilde og/ eller kognitiv 
mestring. I forlængelse af visitationen af hjælpemidlerne blev kun den ene model medicinæske 
visiteret (den største med 28 doseringsrum). 

Brugsanvisninger 
I samme fase udarbejdede projekt Vær Tryg danske brugsanvisninger til nogle af hjælpemidler-
ne. De foreliggende brugsanvisninger var typisk på engelsk og norsk og ofte i lille skriftstørrelse. 
Det imødekom hverken personen med demens, pårørende eller omsorgspersonalet. Brugsan-
visningerne skulle være danske, enkle, pædagogiske, helst med billeder og stor skrifttype.  

Design  
Projekt Vær Tryg fik hen ad vejen viden og erfaring i, hvilke hjælpemidler der kunne anvendes 
til borgere med kognitive problemer. Det stod dog hurtigt klart, at langt de fleste af hjælpemid-
lernes design ikke understøttede målgruppens brug af hjælpemidlerne specielt godt. Gode pro-
dukter og tekniske løsninger er kendetegnet ved, at personen får en følelse af uafhængighed. 
De hjælper personen til at træffe egne valg og have indflydelse på eget liv og støtter de færdig-
heder, der er, i stedet for at lægge vægt på de tabte færdigheder. Det handler om at behandle 
brugeren som en person med handicap og samtidig støtte selvbilledet af at være en person, 
som har evner til at udføre handlinger. Endelig minder det om løsninger, der tidligere fandtes. 

Undervisning 
Projekt Vær Tryg stod for undervisning af blandt andet projekt Giv Tid´s omsorgspersoner. Em-
nerne var blandt andet: ´Demonstration af projekt Vær Tryg´s kognitive hjælpemidler´, 
´Perspektivet i brug af mere intelligente hjælpemidler´ (v. norsk oplægsholder), undervisning i 
programmering og brug af en række af hjælpemidlerne samt ´Krop og demens´. Undervisningen 
foregik for såvel hele gruppen af omsorgspersoner som individuelt. 
Samtidig og til brug for undervisning og formidling af projekt Vær Tryg blev der udarbejdet en 

                                                
8 Flere af hjælpemidlerne i Katalogets kapitel 1 kan fsv også anvendes som medicin-huskere, uanset de ikke har et 
decideret doseringsrum til medicinen: fx  Husketaleren eller Huskebipperen, som afspiller besked resp. bipper på 
programmerede klokkeslæt, og på den måde reminder for gøremål. 
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illustrerende case (både på papir i A4-format og som roll-up-system på 50 x 200 cm), som be-
skriver forhold omkring ´Ellen, - som glemmer at slukke for el i hjemmet´. 

Dokumentation 
For at skærpe opmærksomheden på dokumentationsarbejdet, blev omsorgspersonerne i pro-
jekt Giv Tid anmodet om at skrive i KOS-journalen tre gange for hvert hjælpemiddel. Projekt 
Vær Tryg oprettede en såkaldt ´post-it´ forrest på stamarket i KOS- journalen for af hver af de 
borgere, der fik visiteret hjælpemidler. Der kunne således læses, at personen var ´Tilknyttet 
projekt Vær Tryg, tlf. 38 27 42 95, med følgende hjælpemidler…´.  
Der blev desuden designet og produceret metallabels, som blev klistret bag på samtlige hjæl-
pemidler i Vær Tryg projektet. 

Hjælpemidlet faldalarm 
En helt femte aktivitet som foregik, mens hjælpemidlerne kom ’i hus’, var afsøgning af en fald-
alarm på markedet. Ikke mindre end 5 borgere i projektet var nemlig faldtruede og kognitivt 
skadede på en sådan måde, at de ikke selv mestrede det almindelige kommunale nødkald, som 
fungerer ved, at man aktivt trykker på en knap på nødkaldssenderen (som typisk hænger i en 
snor om halsen eller sidder på håndleddet). Disse borgere kunne være rigtig godt hjulpet, hvis 
nogen automatisk fik et varsel eller en alarm i forbindelse med fald i hjemmet, og efterfølgende 
(og inden for længe) kunne komme dem til undsætning. 
 
Man kan ’set i bakspejlet’ sige, at det blev et projekt i sig selv at afsøge markedet for faldalar-
mer og undersøge, hvorvidt og hvordan de virkede. Det viste sig, at markedets mange og for-
skelligt virkende faldalarmer, snarere repræsenterer typer af højteknologiske hjælpemidler, som 
mere naturligt hører til den kategori af hjælpemidler som understøtter ’sikkerhed og tryghed’. 
Diskussion og evaluering af hjælpemidlet faldalarm er derfor omtalt i delrapport 4, hvorfor der 
henvises dertil. 

Nye hjælpemidler som bør afprøves 
Hen mod slutningen kom der to nye hjælpemidler på markedet, som Vær Tryg projektet vurde-
rer at være rigtig gode og vidtrækkende fald-, brud- og traumeforebyggende perspektiver i for 
den enkelte faldtruede/ tilskadekomne såvel som samfundsøkonomisk9. Hjælpemidlerne kom 
imidlertid for sent på markedet til, at projektet kunne nå at afprøve dem. Det ene hjælpemiddel 
er en stolealarm10, som bipper, hvis en person rejser sig fra sædet. Det andet hjælpemiddel er 
en såkaldt hofteairbag, som er en millimetertynd skål eller ’kapsel’, der oppustes og fyldes med 
luft, hvis den får slag. Den er for så vidt analog med de velkendte hoftebeskyttere men adskiller 
sig fra disse ved at være millimetertynd. Måske kan flere personer motiveres til at bruge hofte-
beskyttere, hvis de er tyndere og mere komfortable? 
 

                                                
9 I Københavns Kommune var der i 2006 knap 800 lårbensbrud blandt ældre 
10 Se beskrivelse i kataloget. Kapitel 1. I juridisk forstand muligvis en overvågningsteknologi, hvorfor godkendelse evt. 
skal foreligge inden ibrugtagning. 
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3. Forløb, resultat og evaluering 

3.1 Hvilke hjælpemidler og til hvor mange 

Projekt Vær Tryg indkøbte en række forskellige teknologiske hjælpemidler, der formodedes at 
kunne støtte ´Hukommelse og tidsorientering´ (13 forskellige fra kapitel 1 i Kataloget og desuden 
enkelte fra kapitel 2, 3 og 4). Af projekt Giv Tids 74 personer (både personer med demens og på-
rørende), havde 39 forskellige typer af kognitive demenshandicap og problemer. Det blev forsøgt 
at imødekomme handicappet eller at kompenseret for det med 21 forskellige hjælpemidler. 
De pågældende 39 borgere fik visiteret i alt 79 stykker hjælpemidler. Antallet af hjælpemidler for-
delt på de 39 borgerne tager sig således ud: 
 
  
 
 
  
 
 
Af projekt Vær Tryg´s 26 forskellige hjælpemidler til støtte for ´Hukommelse og tidsorientering´ 
(katalogets kapitel 1), blev kun 13 visiteret til afprøvning. 13 andre hjælpemidler i dette kapitel blev 
ikke visiteret til nogen, da der ikke var personer med handicap, som var egnede til at kunne få 
hjælp og støtte af de pågældende hjælpemidler. Disse hjælpemidler er derfor ikke afprøvet i pro-
jektet, og der foreligger ikke evalueringer af dem. Det drejer sig blandt andet om hjælpemidlerne 
Husketaler, Medicinæske (lommeformat), medicinautomat, vandret og lodret døgnkalender og tid-
nedtællere.  
 
Oversigten11 over de 21 forskellige hjælpemidler, som blev udleveret til de 39 personer ser således 
ud. I oversigten er også noteret, hvor mange der kom retur inden opgørelsen i september 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Data for hjælpemidlerne ´Fasttelefon med genvejstaster´, ´mobil med få taster´ og ´sporingsmobil´ behandles også i 
delrapporten ´Telefoni og sporingsmobiltelefoní . Tilsvarende for hjælpemidlerne ´automatisk lystænd´ og ´faldalarm´ 
(ikke med i tabellen), som også behandles i delrapporten ´Sikkerhed og tryghed, -herunder automatiske alarmer´.  
 

18 personer fik 1 hjælpemiddel 
  8 personer fik 2 hjælpemidler 
  7 personer fik 3 hjælpemidler 

   6 personer fik 4 hjælpemidler 
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Nr. Hjælpemiddelnavn Antal udle-
veret 

Antal retur illustration 

1.  Tingfinder 6 6 

 
2. Taleknap 

 
3 3 

 
3. Talende visitkort 

 
1  

 
4. Huskebipper 

 
3 3 

 
5. Talende armbåndsur 

 
2 1 

 
6. Talende ur i strop 

 
3 2 

 
7. Medicinæske 

 
6 6 
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8. Huskeur 
(den afprøvede model i Vær Tryg 
projektet er en ældre model sammen-
lignet med huskeuret på billedet) 
 

5 4 

 
9. Ugedagskalender 

 
14 3 

 
10. Dag-natkalender 

 
12 6 

 
11. Husketavle 

 
1 1 

 
12. Dørtaler 

 
1 1 

 
13. Timer til elapparater 

 
1 1 

 

14. TV-fjernbetjening 
 
 

2 2 

 

15. PC-mus 
 

1  

 
16. (DAB)radio/ enkel radio  6 6 
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17. Røgalarm 
 

2 1 

 
18. Fastnettlf. med genvejstaster  4 3 

19. Mobiltlf. med få taster 2 1 

 
20. Sporingsmobiltelefon 

 
2 2 

 
21. Automatisk lystænd  

 
2 212 

 
 I alt  79 54 

 

3.2 Hjælpemidler returneret mindre end 8 måneder efter udlevering 

54 hjælpemidler ud af de udleverede 79 er kommet retur til projekt Vær Tryg svarende til 68 % 
(ved opgørelsestidspunktet i september 2007, 8 måneder efter udlevering). I september 2007 hav-
de 22 personer stadig i alt 25 hjælpemidler til låns.  
 
Der er flere årsager til, at så mange af hjælpemidlerne blev returneret efter kort tid. Nedenfor en 
liste over faktorer, som Giv Tid´s ressourceperson13 og Vær Tryg´s projektkoordinator mener, har 
betydning for returnering af de 54 hjælpemidler (fra 17 personer): 

                                                
12 Hjælpemidlerne er forblevet i hjemmet til gavn for tilbageblevne ægtefælle og billigere end at afmontere 
13 Projekt Giv Tid´s ressourceperson var central ift udleveringen af hjælpemidlerne.  



 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En tredjedel af borgerne fik tydeligt nedsat (kognitivt) funktionsniveau eller døde 
i afprøvningsperioden (24 personer af projekt Giv Tid´s 74 personer er flyttet fra 
eget hjem) 

 de visiterede personer med demens har en MMSE-score på mellem 8 og 28. 
Dette er i sig selv indikation for, at målgruppen har nedsat kognitiv funktion og 
dermed vanskeligt ved at lære nyt 

 pårørendes frustrationer over ægtefællens sygdom og tilstand kan have medført 
nedsat energi og overskud til at få hjælpemidlet implementeret i hjemmet 

 de hjælpemidler, der blev returneret, er typisk de mere komplicerede, der skal 
gøres noget aktivt med for, at de virker (trykkes på, tændes for, programmeres). 
De mere simple teknologier er i højere grad blevet i hjemmene. 

 Hjælpemidlernes udformning og design har haft betydning. Nogle er designet til 
børn og har et barnlig, klodset udseende. Andre har været målrettet blinde og 
med unødvendigt store tal. Nogle har fordret (for) avanceret finmotorik. Og nog-
le har haft et for målgruppen alt for moderne look eller et design, der matcher 
en institution.  

 Hjælpemidlets brug af strøm har ligeledes haft betydning for brugen og oplevel-
sen af hjælpemidlet. Nogle borgere slukker for strømmen om natten for at spare 
strøm og penge og har dermed ikke anvendt hjælpemidlet efter hensigten. 

 flere af personerne har, udover støtte fra omsorgspersonerne, haft brug for en 
brugsanvisning på hjælpemidlet. Kun få hjælpemidler har haft en enkel dansk 
vejledning, hvilket i nogle tilfælde har betydet, at afprøvningen ikke er lykkedes. 

 nogle hjælpemidler har skræmt personerne, idet de har afgivet høje, ´hidsige´ 
eller pludselige hyletoner/ lyde, som personen ikke har været i stand til at rea-
gere hensigtsmæssigt eller relevant på. 

 uheldig timing: den lange leveringstid betød, at mange hjælpemidler først blev 
implementeret hos borgeren under tidspres tæt ved projektets afslutning. 

 visse hjælpemidler (fx huskeur og – tavle) forudsætter, at personen støttes tæt 
og oplæres på rolig vis for, at implementeringen kan lykkes, - helst af den 
samme omsorgsperson, som udleverer hjælpemidlet. Det har knebet med for-
nøden tid til den pædagogiske indsats i projekt Giv Tid.  

 der var i slutfasen af projekt Giv Tid ikke tilstrækkelige personaleressourcer til 
at understøtte god oplæring og implementering af hjælpemidlet hos den enkelte 
borger. 
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3.3 Om de enkelte hjælpemidler 

Der er også hjælpemidler, som er afprøvet gennem længere tid, og nogle er stadig i skrivende 
stund udlånt og i brug. På den baggrund og projektets erfaringer, data og udsagn fra spørgeske-
maer, interview og KOS-journalnotater, er det muligt at evaluere de enkelte hjælpemidler. I de føl-
gende underafsnit redegøres for afprøvningen af de 21 afprøvede hjælpemidler i forhold til brug-
barhed, nytteværdi, og hvad det enkelte hjælpemiddel har betydet for borgeren. 

Tingfinder 

Seks personer i projekt Vær Tryg har afprøvet to typer tingfindere: ´FOFA´ (Find One Find All) og 
´Now you can find it Locator´. Alle 6 tingfindere er returneret. Der foreligger data i form af fire spør-
geskemaer fra omsorgspersoner i projekt Giv Tid, et pårørendeinterview og to KOS-journalnotater. 
Ingen af de to testede fungerede for personerne. 
 
FOFA-tingfinderen har et design, som slet ikke har virket for målgruppen. Knapperne er meget 
små og forsænkede. Tingfinderen kræver både finmotorik, godt syn, god hørelse og refleksion for 
at forstå, hvordan den virker. En hjemmehjælper i Husumdistriktet siger: ”Hjælpemidlet er designet 
til at afgive lyde, men målgruppen har ofte haft svært ved at høre de angivne lyde, hvorfor hjælpe-
midlet er returneret.” 
 
´Now you can find it Locator´ har en mere ´logisk´ udformning og design. Den var noget bedre i lyd, 
udformning og for motorikken. Alligevel blev den returneret af alle 4 borgere, der testede den. De 
fandt ikke, at den imødekom deres problem med at forlægge ting i hjemmet. Primært fordi bipper-
ne, som skulle monteres på de ting, de forlagde, var så store og klodsede, at de ikke kunne have 
dem siddende på for eksempel høreapparat og pengepung.  
Som en hjemmehjælper i Husumdistriktet udtrykker det: ”Alt for legetøjsagtig at se på med pang-
farver og klodsede knapper.” 
 
 
 
 

 

Taleknap 

Tre personer har testet taleknappen. Alle formodedes at kunne få glæde af den for at kunne huske, 
hvad de skulle købe ind. Alle tre taleknapper er returneret. Der foreligger data i form af to spørge-
skemaer fra omsorgspersoner i projekt Giv Tid, et pårørendeinterview og fem KOS-journalnotater.  
 
Det var for svært for flere af personerne at lære, hvordan huskebeskeden skulle indtales. Mikrofo-
nen er skjult under en gummibelægning, som skal fjernes for at indtale en besked. Og man skal 

Konklusion:  
Designet i de testede modeller understøtter ikke brugen. Hjælpemidlet nyttede og virkede 
ikke for de 6 personer i projektet, som ofte forlægger små ting. En ny tilsyneladende be-
tragteligt bedre model er siden kommet på markedet, - se kataloget over kognitive hjælpe-
midler. 
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huske at tage den med i byen og bruge den. Dette blev forværret af, at omsorgspersonerne i pro-
jekt Giv Tid manglede tid til at vejlede borgeren. Som en omsorgsperson i projekt Giv Tid udtrykker 
det: ”Den er for lille i designet og kræver tid og støtte at lære at anvende for målgruppen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talende visitkort 

En person har testet hjælpemidlet, og vedkommende har det stadig. Der foreligger data i form af et 
spørgeskema fra omsorgsperson i projekt Giv Tid, et hjemmehjælperinterview og et pårørendein-
terview.  
Hjælpemidlet blev afprøvet af en person, som efter en tidligere hjerneblødning havde mistet spro-
get, havde nedsat balance og indimellem faldt. Personen faldt undertiden, når hun var ude at gå 
tur, og enkelte gange udløste dette et større scenarium. Bekymrede forbipasserende hjalp hende 
til hospitalet, selvom hun blot kunne være hjulpet på benene og være gået hjem igen selv. Med det 
talende visitkort kunne personen ´fortælle´ at hun ”bare” havde mistet sproget og skulle hjælpes på 
benene igen, for så kunne hun selv gå hjem. Personen brugte også visitkortet, hvis hun var faret 
vild og havde brug for hjælp til at finde hjem. I disse situationer henvendte hun sig blot til fremmede 
og trykkede på knappen, hvorefter beskeden om adresse blev afspillet. 
Hjemmeplejen oplyser, at politi og pårørende er blevet kontaktet færre gange efter hjælpemidlets 
udlevering. 
 
 
 
 
 
 

Huskebipper 

Tre personer i projekt Vær Tryg har testet dette hjælpemiddel. Alle havde et hverdagsgøremål, de 
skulle mindes om på et bestemt klokkeslæt. Alle huskebippere blev returneret få uger efter udlån. 
Der foreligger ingen deciderede data fra afprøvningen bortset fra, at projektet erfarede og notere-
de, at alle huskebippere blev returneret, fordi de var svære at programmere for omsorgspersonalet 
og ikke virkede for personerne.  

Konklusion:  
Taleknappen har et rimeligt enkelt design og virker enkel og logisk ved at afspille beske-
den ved blot ét tryk. Men brugen af den forudsætter, at man kan lære at indtale beskeder 
og at anvende taleknappen ´naturligt´ til formålet. Målgruppen i projekt Vær Tryg har ikke 
kunnet lære at mestre dette, eller de er ikke blevet støttet nok i at lære det. For projektets 
målgruppe har den ikke virket eller betydet noget. Muligvis kan personer med lettere de-
mens have mere gavn og glæde af den.  
 

Konklusion:  
Et enkelt og let anvendeligt hjælpemiddel, som typisk personer med afasihandicap formo-
des at kunne have glæde og gavn af. God nytte- og brugsværdi og stor betydning for (”den 
rette”) borger. 
 



 18 

 
 

 

 
Talende armbåndsur 

To personer i projekt Vær Tryg har testet dette hjælpemiddel. Begge havde hyppigt brug for at vi-
de, hvad klokken var, og de ville nødig ligge ægtefællen til last ved at spørge om klokken. Der fore-
ligger data i form af to spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid, to pårørendeinter-
view, to hjemmehjælperinterview og to KOS-journalnotater.  
 
Den ene borger returnerede uret, fordi det var for svært at høre den lyd/ stemme, der fortalte, hvad 
klokken var (borgeren havde nedsat hørelse). Den anden borger med demens og ægtefællen (med 
synsnedsættelse) var meget glade for uret. Personen med demens kunne nu selv orientere sig i 
døgnet og behøvede ikke hele tiden spørge, hvad klokken var. Med uret fungerede samarbejdet 
mere ligeværdigt i forhold til, hvad der skulle gøres på forskellige tidspunkter. Som den ´raske´ 
ægtefælle formulerer det: ”Min mand er øjnene, og jeg er hjernen. Han ser, og jeg gør.” Ægteparret 
havde problemer med uret i forbindelse med overgang til vintertid, men fandt selv ud af at løse 
problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talende ur i halsstrop 

Tre personer i projekt Vær Tryg har testet dette hjælpemiddel. To af urene er returneret. En er død, 
og en har meget nedsat funktionsniveau og kan ikke bruge det på plejehjemmet.  
De tre personer havde brug for ofte at vide, hvad klokken var. En skulle vide, at det endnu var nat. 
Uret fortæller også, om det er dag eller nat, og han forstod på den måde, at han ikke skulle stå op 
endnu. Ægtefællen til den ene person var meget belastet af cirka 20 gange i døgnet at skulle svare 
på spørgsmålet om, hvad klokken var.  
 
Der foreligger data i form af tre spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid, tre pårø-

Konklusion:  
Omsorgspersonalet er ikke undervist og instrueret fornødent inden  
implementering og afprøvning Det er således ikke muligt at evaluere  
hjælpemidlets nytte- og brugsværdi eller betydning for borgeren 

Konklusion:  
Uret er oprindeligt er et blindehjælpemiddel. Uret kan for personer med nedsat hørelse 
være svært at høre, og der har været nogle problemer i forbindelse med overgang til vin-
tertid. Alt andet lige har uret et design og en funktionalitet, som betyder, at det har et ud-
mærket anvendelses- og nytteperspektiv for målgruppen af borgere med demens, som er 
desorienterede i forhold til klokken og tidspunkt på døgnet. Den fungerer uanset, at knap-
pen, der skal trykkes på for at høre klokke-talebeskeden, er meget lille og kræver finmoto-
rik. Har personen med demens også synsnedsættelse, fungerer hjælpemidlet stadig fint, 
fordi tal og visere er tydeligere end på et almindeligt armbåndsur. Uret har også betydning 
og perspektiv på den måde, at pårørende, samlever eller omsorgsperson kan aflastes ved, 
at borgeren med demens bruger uret, i stedet for hele tiden at spørge om, hvad klokken er.  
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rendeinterview, et hjemmehjælperinterview og et KOS-journalnotat.  
 
Nogle af personerne har båret uret i stroppen omkring halsen, andre har haft det i bukselommen 
eller liggende på spisebordet. Alle 3 har haft glæde af uret, dog var lyden/talen lige lav nok for en 
af personerne. Den pårørende til en person med demens, som var meget slidt af hele tiden skulle 
svare sin mand på, hvad klokken nu var, udtalte: ”Jeg er begejstret for det, det er en genial løs-
ning”. 
 
 
 

 

 
Medicinhusker 

De tre forskellige modeller 
Projekt Vær Tryg tilbød oprindeligt tre typer medicinhuskere med doseringsrum. En mindre lom-
memodel med ét doseringsrum bippede, når timeren havde talt timer og minutter ned til, at det var 
tid til at tage medicin. Denne medicinæske havde ingen borgere umiddelbart brug for. 
 
En anden model kaldet medicinautomat var på størrelse med en kaffemaskine. Udover at afspille 
indtalte beskeder kunne den også kobles op til en vagtcentral eller en person, som kunne få be-
sked, hvis personen ikke tog medicinen ud af automaten. Denne model var der imidlertid ikke bor-
gere, der havde behov for. Derudover var der ikke umiddelbart en oplagt institution eller enhed i 
forvaltningen, som kunne varetage den ´vagthavende´ funktion, der ligger i at modtage denne type 
varslinger (henvisning i øvrigt til delprojekt 4 om ´Sikkerhed og tryghed, - herunder overførsel af 
automatisk varsling). 

Den testede model 
En tredje model af medicinhuskere var på størrelse med en lille, dyb tallerken og havde 28 dose-
ringsrum. Den var der kandidater til. Seks personer testede den. Alle fik hjælp til medicin-
administration af omsorgspersoner og ville måske kunne undvære dette. To af personerne havde 
tydelige og formulerede ønsker om selv at styre det daglige medicinindtag. Den ene med den be-
grundelse, at hun opfattede det som uværdigt og umyndiggørende med indblanding i sin medicine-
ring. Den anden ønskede ikke at være afhængig af andres hjælp og ville gerne klare sig selv. Det 
var en meget aktiv person, som ofte var hjemmefra, og som ikke kunne huske, om han havde taget 
den rette medicin på rette tidspunkt. Samtlige seks medicinæsker er returnerede. 
 
Der foreligger data i form af syv spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid (to om-
sorgspersoner har skrevet om den samme person), et borgerinterview, to hjemmehjælperinterview 
og syv KOS-journalnotater.  

Konklusion:  
Hjælpemidlet har været nyttigt, virket udmærket og betydet meget for projektets tre perso-
ner med demens og deres ægtefæller. Det til trods for, at det forudsætter, at de skulle lære 
nyt, og til trods for, at det ikke ligner et ur. Samlevere kan aflastes i og med personen med 
demens med uret ikke så ofte spørger til klokken. 
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Medicinhuskerne ankom desværre så sent til projekt Vær Tryg, at de først kom ud i hjemmene 
omtrent samtidig med, at projekt Giv Tid sluttede Det var samtidig et hjælpemiddel, som forudsatte 
sygeplejerskernes deltagelse i implementeringen, idet kun denne faggruppe doserede medicin. Og 
da projekt Giv Tid´s sygeplejersker kun havde kort tid til at blive undervist i brugen og til den pæ-
dagogiske, støttende indsats hos borgeren, havde dette hjælpemiddel vanskelige kår.  
 
To personer med demens gav straks ved demonstrationen af medicinhuskeren udtryk for, at de 
ikke var interesserede i at afprøve den. De var tilfredse med deres medicinsystem og ønskede det 
ikke ændret. For to andre kom en afprøvning i stand, men den faldt ikke så heldigt ud. Sygeplejer-
skerne ikke var tilstrækkeligt fortrolige med programmering og funktion, og hjælpemidlet blev im-
plementeret på et tidspunkt og på en måde, som ikke støttede for borgeren. Som udtrykt af en om-
sorgsperson i projekt Giv Tid:  
 

” Fru B fik en enkel instruktion i medicinhuskeren, herefter stod hun alene med den, og 
har derfor ikke kunnet bruge den. Hun havde muligvis fået glæde af den, hvis a) der 
hver dag på samme tid havde været en tilstede fx kl 8 om morgenen, b) som havde 
lært fru B, at når medicinæsken bippede, så betød det, at hun skulle tage sin medicin, 
og c) denne procedure blev gentaget henover 10-15 dage. d) For at det skulle lykkes, 
skulle det være et stabilt pædagogisk tilrettelagt forløb, og det skulle hurtigt og i starten 
af forløbet vurderes, om det kunne nytte og stoppes, hvis det viste sig at kræve en stor 
indsats for at lykkes.” 

 
For de sidste to borgere, som afprøvede hjælpemidlet, gjorde noget af det samme sig gældende. 
Fru G fandt omsorgspersonalets hjælp i forbindelse med medicinering uværdig. I begyndelsen var 
hun meget glad for og selvstændigt agerende overfor medicinæsken. Men den kontinuerlige pæ-
dagogiske støtte og support14 blev ikke sat rigtigt i system, og fru G blev mere kognitivt handicap-
pet. Resultatet var, at fru G ved projektets afslutning lagde den bippende, avis-indpakkede medi-
cinæske i køleskabet, fryseren og bagerst i bogreolen. Hjælpemidlet blev returneret, og fru G flyt-
tede få måneder senere på plejehjem. 
 
Hr. J var en meget aktiv og åndsfrisk person, der værdsatte at komme ud blandt andre mennesker. 
Men ofte var han i tvivl om, om han havde taget den rette medicin til rette tid. Medicinhuskeren 
syntes umiddelbart at imødekomme et behov og ønske om (bevægelses)frihed. Motivationen var i 
top. Med medicinæsken lå han ikke længere søvnløs af spekulationer over, om medicinen var ta-
get, ligesom han heller ikke behøvede at vente på sygeplejersken for medicinophældning. Han 
kunne drage hvorhen det passede ham med 28 dages dosering i hjælpemidlet. For hr. J virkede 

                                                
14 Samtidig hermed overgik borgerne igen fra projekt Giv Tid til den tidligere hjemmepleje, hvilket indebar nye ansigter 
for borgeren, udover at disse (adskillige, forskellige) sygeplejersker også først skulle oplæres af projekt Vær Tryg  i brug 
og funktion af hjælpemidlet, før der kunne medicindoseres i den.  
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hjælpemidlet fint i begyndelsen. Senere opstod der tekniske problemer med æsken, da den dårligt 
tålte transport, og senere gik den decideret i stykker. Desuden fremgår det af interviewet af hr. J, at 
hjemmeplejen, som overtog medicinophældningen efter projekt Giv Tids afslutning, ikke var fuldt 
fortrolig med programmering og anvendelse af hjælpemidlet. Hr. J manglede klart kontinuerlig støt-
te af de(n) samme fagperson(er) og desuden, at fagpersonerne havde mere fortrolighed med hjæl-
pemidlet for, at han kunne føle sig tryg og have tillid til hjælpemidlet. Hr. J så sig nødsaget til at 
aflevere medicinæsken efter nogle uger. Selvom han oprindeligt var motiveret for at være uafhæn-
gig af andres hjælp i forbindelse med medicinering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huskeur15 

Fem personer i projekt Vær Tryg har testet dette hjælpemiddel. Alle havde brug for at blive under-
støttet i at huske almindelige, hverdagslige forhold og gøremål, så som ugedag, dato og dagens 
plan, mellemmåltid, drikkelse, afgang til dagcenter. Fire har returneret huskeuret.  
 
Der foreligger data i form af fem spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid, to pårø-
rendeinterview, to hjemmehjælperinterview og syv KOS-journalnotater.  
 
Hos flere borgere med demens vurderer omsorgspersonerne, at programmeringen er svær, og at 
design og udformning af fronten på huskeuret ikke understøtter borgeren omsorgspersonen. Der er 
for mange, forvirrende funktioner og trykknapper. Desuden er uret svært at se, der har været pro-
blemer med sommertid, og norsk tale med datoangivelse er forvirrende for borgeren. Som udtrykt 
af en af omsorgspersonerne i projekt Giv Tid:   
 

”Hjælpemidlet mangler dansk tale. Det har generelt for mange knapper til målgruppens 
kognition og er klodset udformet.” 

 

                                                
15 Huskeuret er siden produceret i en ny og helt anderledes version. Det er den nye version, der er fotograferet i Katalo-
get over kognitive, teknologiske hjælpemidler. Der er også kommet ny forhandler af hjælpemidlet efterfølgende. 

Konklusion:  
Den testede medicinhusker har ikke været nem at programmere, og desuden var den 
svær at få til at fungere betryggende og sikkert for borgeren. Den fungerer og virker hel-
ler ikke altid teknisk, som den skal, - et par stykker har været til reparation i Sverige. En 
enkel, dansk brugsanvisning, grundig oplæring og træning af alle involverede medicin-
fagpersoner samt en eller få personers kontinuerlige gang i hjemmet, kunne sandsynlig-
vis have skabt et bedre resultat for afprøvningen af hjælpemidlet.  
Som sådan vurderes hjælpemidlet at kunne fungere udmærket for personer med kogniti-
ve handicap og bidrage til at støtte deres selvstændighed og uafhængighed af andres 
hjælp. Hjælpemidlet tegner til at fungere bedst, hvis det introduceres tidligt i sygdomsfor-
løbet med en understøttende pædagogik, af kontinuerlige personer og integreret i eksi-
sterende medicin-systemer og -´sagsgange´.  
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Afprøvningen hos de 5 borgere er faldet lidt forskelligt ud. Et gennemgående træk og årsag til re-
turnering hos 3 borgere er, at implementeringen ikke er lykkedes på grund af for lidt vejledning, 
information og kontinuerlig pædagogisk støtte til borgeren (skiftende personer, sygdom). Flere af 
de pågældende borgere kunne muligvis have haft glæde af hjælpemidlet, hvis denne mulighed og 
service havde været der. En af borgerne kunne desuden dårligt høre de indtalte beskeder, og da 
først højttalerne til systemet nåede frem til projektet efter ugers leveringstid, havde personen mistet 
motivationen for at prøve huskeuret igen. Den fjerde borger med demens ønskede ikke ”alt det 
ringeri i hjemmet”. Hun foretrak fortsat at blive ringet op af hjemmeplejen for at blive mindet om 
bestemte gøremål. Det femte og sidste huskeur er fortsat i hjemmet. Det understøtter borgeren 
ved at minde om at drikke på bestemte tidspunkter og forebygger dermed dehydrering. 
 
Omsorgspersonerne i projekt Giv Tid udtrykker, at hjælpemidlet forudsætter en person, som har 
sin faste gang i hjemmet, og som kan støtte og oplære i en indkøringsperiode. 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

Ugedags- og dag/natkalenderne 

Evalueringen for disse to hjælpemidler er slået sammen, fordi de minder en del om hinanden. Kri-
tikpunkter og positive udsagn er sammenfaldende. 26 personer i projekt Vær Tryg har testet uge-
dags- og dag/natkalenderne. Kalenderne er de mest udleverede, afprøvede og evaluerede hjæl-
pemidler i projekt Vær Tryg. Mere end en tredjedel af personerne i projekt Giv Tid har haft større 
eller mindre vanskelighed med at holde styr på ugedag, dato og tidspunkt på døgnet.  
 
Der foreligger data i form af 21 spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid, 10 borger-
interview, 12 pårørendeinterview ,15 hjemmehjælperinterview og 17 KOS-journalnotater.  
 

Konklusion:  
Hjælpemidlet lader en del tilbage at ønske i forhold til design og udformning. Den dan-
ske forhandlers mangler kendskab til demens, har lang leveringstid og nødtørftig sup-
port. Det falder hverken omsorgspersonerne eller personerne med demens let at bruge 
hjælpemidlet. Uret var svært at programmere for omsorgspersonerne, og det var svært 
for borgerne at finde ud af, hvordan de enkelte knapper virker. Det var svært at høre og 
se klokken. Dog har der under afprøvningen af hjælpemidlet manglet en kontinuerlig, 
pædagogisk og understøttende indsats. Den kunne have betydet, at hjælpemidlet hav-
de gavnet borgerne som et betydningsfuldt hverdagshjælpemiddel.  
Huskeuret har i projekt Vær Tryg således ikke været meget brugt eller haft stor betyd-
ning for de deltagende borgere med demens, med undtagelse af én borger, som har 
haft glæde af at blive mindet om gøremål. At potentialet for og perspektivet i hjælpe-
midlet er der, underbygges af denne udtalelse af en hjemmehjælper i Husum-distriktets 
hjemmepleje: 
”Den giver hjemmehjælpen mindre arbejde og større selvstændighed for borgeren med 

demens” 
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Der var 9 returnerede kalendere. Årsagerne var, at personerne ikke ville bekoste strøm eller sluk-
kede kalenderen af andre grunde og dermed ikke brugte den. At personen ikke kunne se, hvad der 
stod på displayet på grund af synsnedsættelse, at personen mistede kognitive færdigheder eller på 
grund af dødsfald. 
 
Den generelle erfaring med hjælpemidlet var, at det virkede rigtig godt for næsten alle i projekt Vær 
Tryg´ s målgruppe. Nogle brugte kalenderen som et selvstændigt hjælpemiddel. Andre kombinere-
de brugen af kalenderen med en spiral-kalender, dagens avis eller andet. Og fordi kalenderen kun 
skulle tilsluttes strøm for at fungere, var den let at overskue og anvende for såvel omsorgspersona-
le som personer med demens. Så godt som alle borgerne har været glade for hjælpemidlet og 
brugt det hyppigt. Et gennemgående, tilbagevendende og positivt udsagn om hjælpemidlet er, at 
det er rigtig godt, at kalenderen ikke ligner et hjælpemiddel. Endvidere vurderer omsorgspersoner-
ne i projekt Giv Tid, at den hjælper om sommeren, hvor det er længe lyst, som kan skabe forvirring 
i døgnopfattelsen. Man kan undre sig over, at ingen har eksperimenteret med at skifte fotoet af 
blomsterne ud med et familieportræt eller andet. 
 
De kritiske bemærkninger er, at det er ulogisk, at kalenderen er firkantet, da et ur normalt er rundt. 
Der burde være et kraftigere baggrundslys i displayet; at blomsterne associerer til årstiderne forår-
sommer og derfor bør udskiftes efterår-vinter. Den synlige ledning får flere personer til at slukke for 
strømmen, fordi el er dyrt og på grund af brandfare. Kalenderen kunne have en oplæserfunktion og 
fortælle svagtseende personer, hvilken dag og dato det er.  
 
Vær Tryg projektet lader de testende personer med demens komme til orde med disse udsagn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ”Det ville være en katastrofe og et savn, hvis jeg skulle undvære kalenderen. Den 
giver mig jo min tid og hukommelse. Og jeg vil rigtig gerne beholde kalenderen- og 
gerne til jeg dør, må jeg det?” (fru S) 

 ”Jeg bruger min kalender sammen med Politiken, som jeg læser hver dag. Jeg vil 
gerne beholde kalenderen, hvis jeg må?” (Hr J) 

 ”Jeg fik kalenderen af min faste hjemmehjælp fra projekt Giv Tid. Jeg betragter den 
som en gave fra kommunen. Blomsterne på kalenderen afhjælper min tristhed. Jeg 
slukker for kalenderen hver aften før sengetid. Dette gælder alle kontakter i hjem-
met, idet jeg værner om min egen sikkerhed”. (fru E) 

 ”Det er jo ikke ligefrem Mogensen eller Wegner, men den passer fint inde i daglig-
stuen alligevel” (fru R) 
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Husketavle 

Der har været udleveret og monteret en husketavle i projektet. Fru A fik tavlen sat op i sit køkken. 
Hun var meget forvirret i forhold til døgnets tidspunkter, og hvornår hun skulle foretage sig forskel-
lige gøremål i løbet af dagen. Fru A havde det for så vidt udmærket hjemme og inde i sin lejlighed, 
men hun glemte ofte at drikke og indtage måltider. Husketavlen var et forsøg på at støtte fru A i 
selvstændigt at varetage fornøden indtagelse af mad og drikke.  
 
Der foreligger data i form af et borgerinterview, et hjemmehjælperinterview og et KOS-journalnotat.  
 
Husketavlen blev monteret, mens projekt Giv Tid var i sin afsluttende fase. Omsorgspersonen i 
hjemmet havde god og ekstra tid sat af til at understøtte hjælpemiddelimplementeringen. Fru A 
syntes godt nok, at det var ”en vel stor og ikke særlig pæn tavle” at have hængende. I ugerne frem 
til projekt Giv Tids afslutning blev fru A alligevel, med kontinuitet i form af den samme omsorgsper-
son hver dag, mere og mere orienteret mod tavlen. Det tegnede lovende for brugen af hjælpemid-
let, men projekt Giv Tid sluttede, og fru A overgik til hjemmeplejen igen. Projekt Vær Tryg fik ikke 
lært de nye omsorgspersoner op i brugen af og ideen med tavlen. Derfor mistedes dét, der var 
opnået. Omsorgspersonernes kendskab til og fortrolighed med hjælpemidlet er afgørende for at 
støtte pædagogisk op om borgeren og dermed for, hvorvidt implementeringen lykkes. 
Her et citat fra en omsorgsperson i projekt Giv Tid:  
 

”Det er min erfaring, at mange af borgerne kan og vil få stort udbytte af mange hjæl-
pemidler, hvis der bruges lidt tid på pædagogisk indkøring. En lille investering i forhold 
til at flere kan bo hjemme under selvstændige og trygge forhold.” 

 
Personen med demens i projektet nåede ikke at få gavn af tavlen, og den fik ikke betydning for 
hende. Det kan imidlertid ikke alene tilskrives designet. Projekt Vær Tryg fik ikke undervist og op-

Konklusion:  
Ugedags- og dag/natkalenderne er tydeligvis gennemtænkte hjælpemidler og designede 
til personer med demens. Og eksempler på, at når æstetik, design og udformning falder 
i målgruppens smag, så medfører det, at hjælpemidlet har gode chancer for at under-
støtte en funktion, som personen har vanskeligheder med eller en færdighed, 
vedkommende er ved at miste. Det leder videre til et æstetisk aspekt. Måske foretræk-
ker handicappede personer, at et hjælpemiddel tager sig anonymt ud frem for, at funkti-
onsnedsættelsen udstilles med hidsige pang-farver og klodsede, barnlige udformninger 
af hjælpemidlet.  
Personer med demens, som har testet ugedags- og dag/natkalenderne i projekt Vær 
Tryg, pårørende og omsorgspersoner i regi af projekt Giv Tid og i Husum-distriktets 
hjemmepleje giver klart udtryk for, at hjælpemidlet har rigtig god nytte- og brugsværdi, 
og stor betydning for at støtte borgerens orientering i tid på døgnet/ ugen, og dermed 
støtter det udførelsen af daglige gøremål. 
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lært omsorgspersonerne i hjemmeplejen om formål, programmering og brug af husketavlen. Med 
den manglende instruktion og opfølgning blev hjælpemidlet værdiløst og kunne afmonteres i for-
året 2007. Som en hjemmehjælper i Husum-distriktet udtaler:  

 
”Fru A bruger den godt nok ikke, men jeg ville nu gerne have haft undervisning. For så 
kunne fru A måske alligevel have haft glæde af den” 
 

 

Dørtaler 

En person i projekt Vær Tryg var visiteret til dette hjælpemiddel. Hun var desorienteret i forhold til, 
hvad tidspunkt på døgnet det var. Ofte forlod fru G sit hjem så tidligt om morgenen, at hun måtte 
stå i timer udenfor sit dagcenter, indtil det åbnede. Ideen med dørtaleren var at indtale en besked: 
”jeg skal huske at se på uret, inden jeg går, så jeg ikke går på dagcentret før kl. ni om morgenen”. 
Håbet var, at beskeden kunne få fru G til at tage stilling til, hvornår hun gik hjemmefra. Problemet 
kunne så være, at den samme besked blev afspillet, hver gang døren blev åbnet - også af andre - 
og når fru G kom hjem og åbnede døren udefra, med mindre nogen i mellemtiden havde slået dør-
taleren fra. Et andet problem kunne også være, at fru G i perioder havde den forestilling, at der 
havde været eller var nogen i hendes lejlighed. Dørtaleren kunne måske forværre en sådan vrang-
forestilling.   
 
Der foreligger ingen af de vanlige data i regi af projekt Vær Tryg kun et notat, som rapporterer, at 
hjælpemidlet aldrig blev installeret i fru A´s hjem på grund af sygdom i projekt Giv Tid. 
 

 

Timer til elapparater 

En person i Vær Tryg projektet  har testet dette hjælpemiddel, og det blev returneret umiddelbart 

Konklusion:  
Hjælpemidlet er tydeligvis designet for børn og unge, og den ligner en skoletavle. Udform-
ningen og størrelsen på 61 x 46 cm gør, at tavlen ikke umiddelbart passer ind mellem de 
ældre borgeres hjem med mahogni og guldrammer. Hvor hensigtsmæssig eller understøt-
tende tavlen end kan være for selvstændig livsførelse, så er den et eksempel på, at desig-
net er afgørende for, om og hvordan personen knytter an til og anvender hjælpemidlet.  
Til trods for husketavlens design er hypotesen, at personer med kognitive skader kan have 
glæde af en tavle, der viser og i nogle tilfælde afgiver lyd for hverdagslige gøremål. Det er 
bedst at introducere husketavlen tidligt i demensforløbet, for at personer med lettere de-
mens kan nå at blive vænnet til den. 

Konklusion:  
Dørtaleren er ikke som sådan testet i projekt Vær Tryg. Det er ikke muligt på det foreliggende 
grundlag at sige noget sikkert om, hvorvidt og hvordan hjælpemidlet virker, eller hvilken be-
tydning det kan have for personer med kognitiv skade, pårørende og omsorgspersonale. 
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efter. Ideen med timeren var at skabe sikkerhed omkring fru S´s aktiviteter med miniovn i køkke-
net. Flere gange var brød blevet glemt i ovnen, også brændt brød i ovnen var observeret af om-
sorgspersonen. Der foreligger data i form af et spørgeskema fra omsorgsperson i projekt Giv Tid, 
et pårørendeinterview, et hjemmeplejeinterview og en del KOS-journalnotater.  
 
Timeren blev monteret i fru S´s stikkontakt i køkkenet. Men den var sådan udformet, at en meget 
benyttet køkkenlåge ikke mere kunne åbnes. Fru S kunne ikke forstå formålet med timeren, og 
hvad den skulle gøre godt for. Timeren blev returneret til projektet. En anden løsning, som kunne 
bidrage til at sikre og brandforbygge køkkenaktiviteter med miniovnen, kunne være, at fru S fik en 
miniovn med timer, eller fik indbygget timer i vægkontakten. Det vides ikke, om hjemmeplejen har 
arbejdet videre med problematikken.  
 

 

TV- fjernbetjening 

To personer i projekt Vær Tryg projektet var visiteret til TV- fjernbetjening, begge har returneret 
den. Begge borgere havde som udgangspunkt problemer med de mange og små knapper på egen 
fjernbetjening. Det var ideen, at den nye TV- fjernbetjening kunne støtte borgerne i at tænde og 
slukke TV samt se ønskede programmer. 
 
Der foreligger data i form af et spørgeskema fra omsorgsperson i projekt Giv Tid, to borgerinter-
view, et pårørendeinterview, et hjemmeplejeinterview og to KOS- journalnotater.  
 
Hvad begge borgere angår, kan man læse, at omsorgspersonerne efter talrige forsøg på at få TV-
fjernbetjeningerne til at virke, måtte opgive forehavendet. De mente ikke, at de havde fået den 
nødvendige instruktion i brugen af hjælpemidlet eller at have fornøden tid og kompetencer til at 
installere hjælpemidlet. Ej heller projekt Vær Tryg kunne efter læsning af den udenlandske brugs-
anvisning få teknikken til at fungere, og hjælpemidlet blev således lagt til side. Først med etable-
ringen af samarbejdet med MHA-Support senere i projektet lysnede det, og TV-fjernbetjeningen 
kom til at virke. Men da var det for sent at afprøve den igen. 

Konklusion:  
Ikke reelt testet. I stedet anbefales elapparater med timer, som købes i almindelig detailhan-
del. Henvisning til delrapport 5 om brandforebyggelse og ´hjælpemidlet Mobilsprinkler´, samt 
delrapport 4 om ´Sikkerhed og tryghed –herunder automatiske alarmer´, som også beskriver 
forskellige typer af komfurvagt. 
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PC-mus 

En person i Vær Tryg projektet har testet den forstørrede PC- mus, som er cirka fire gange større 
end en almindelig PC- mus, og han anvender den stadig. Hr. J´s problem og handicap var, at ko-
ordination og finmotorik var meget forringet som følge af en hjerneskade. Han fik tiltagende pro-
blemer med at styre musen på den pc, som han ofte brugte.  
 
Der foreligger data i form af et spørgeskema fra omsorgsperson i projekt Giv Tid samt et borgerin-
terview (på video og spørgeskema). 
 
Borgeren har selv forestået installation og opsætning. Han ringede til firmaet og blev guidet igen-
nem. Borgeren er meget tilfreds med hjælpemidlet. Uden det ville han ikke kunne bruge sin pc lige 
så aktivt og ofte, som han kan og gør nu. Borgeren kritiserer PC- musens farver og udtaler: 

 
”PC- musen har børnefarver. Jeg ville have den i grå, men firmaet forklarede, at de 
kunne yde en bedre service og nemmere forklaring, når PC- musen var opdelt i blå-
rød og grøn” 

 

 

 

 

 

DAB-radio 

Oprindeligt havde Vær Tryg projektet hjemtaget to modeller radio, som personerne kunne visiteres 
til: en radio mrk. Tivoli med et retro- agtigt look og kun to store knapper foran, samt en DAB-radio 

Konklusion:  
Hjælpemidlet TV- fjernbetjening er på grund af vanskeligheder med brugsanvisningen, 
programmering og manglende undervisning fra projekt Vær Tryg´s side ikke testet hos de 
to borgere som planlagt. Derfor er det ikke muligt at sige noget om hjælpemidlets brugs-
værdi og betydning. En tidligere ansættelse af en teknisk support-kyndig kunne måske 
have betydet, at afprøvningen kunne have været gennemført.  
Udlevering og afprøvning af teknologiske hjælpemidler forudsætter, at der også indgår 
personer med teknisk knowhow og snilde. Hvis ikke de personer, der forestår afprøvnin-
gen er fortrolige med hjælpemidlet, og den måde det fungerer og skal programmeres, må 
installation og afprøvning droppes for ikke at forvirre borgeren. 
Der er siden kommet andre og flere typer TV- fjernbetjeninger på markedet med mere 
brugervenligt design. Flere af disse modeller formodes at kunne have givet mere positive 
afprøvningsresultater.  

Konklusion:  
PC-musen er et godt hjælpemiddel til personer med finmotoriske vanskeligheder og koordina-
tionsproblemer som følge af kognitiv, degenerativ eller anden neurologisk hjerneskade. Hjæl-
pemidlet har god nytte- og brugsværdi og betydning for personer, der arbejder med PC, idet 
PC- musens store størrelse og mindre følsomhed gør det lettere at bruge den. Men dens 
spraglede børnefarver og firmaets profil matcher til gengæld ikke målgruppen i projekt Vær 
Tryg. En mere neutral fremtoning ville være bedre egnet. 
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mrk. Portal med et enkelt design og en tænd- sluk- knap på siden. Hypotesen var, at nogle af per-
sonerne med demens nemmere mestrede den ene model end den anden. Men i forbindelse med 
visitationsarbejdet og -diskussionerne vurderedes det for alle personerne med demens, at DAB- 
radioen var den bedst egnede.  
 
Syv borgere blev oprindeligt visiteret dette hjælpemiddel. En person fik dog ikke DAB-radioen på 
grund af tidsnød i projekt Giv Tid. Samtlige 6 borgere, som fik hjælpemidlet på prøve, havde tidli-
gere været meget glade for at lytte til bestemte musikgenrer men mestrede ikke længere deres 
radios eller stereoanlægs mange og forvirrende knapper.  
 
Der foreligger data i form af seks interview af omsorgsperson i projekt Giv Tid, to borgerinterview, 
to pårørendeinterview, et hjemmeplejeinterview og fem KOS- journalnotater. 
 
Samtlige seks personer har returneret DAB- radioen med forskellige begrundelser. En ønskede 
den ikke, ”jeg har jo radio i forvejen”, uanset at ægtefællen ikke mestrede den. I et ægteskab var 
der ikke kræfter og overskud til at sætte sig ind i nyt hjælpemiddel. I tre hjem kunne der ikke opnås 
signal. En fejlkilde kan være, at der kun var en omstændelig engelsk brugsanvisning, som ingen 
havde tid til og mod på at kaste sig ud i læsningen af. Den sjette person holdt tidligere i livet meget 
af at lytte til klassisk musik, men mestrede ikke længere radioprogramvalg og CD- afspilning. Her 
var DAB- radioen et godt hjælpemiddel. Som omsorgspersonen i projekt Giv Tid formulerede det:   
 

”Fru S hører ingen musik i hjemmet, hvilket hun tidligere har holdt meget 
af….fraværet af klassisk musik forringer hendes livskvalitet….en gruppe med musik-
lytning udenfor hjemmet er ikke mulig, da fruen ikke kan tage offentlig trans-
port….med DAB- radioen bliver fru S i godt humør, og hun bliver meget optaget, når 
hun hører sin yndlingsmusik: klassiske værker …  

 
Fru S skulle i begyndelsen mindes om og støttes i at bruge radioen af omsorgspersonen i projekt 
Giv Tid. Men hun tændte den undertiden også selv. Efter projekt Giv Tid´s afslutning, da fru S 
overgik til hjemmeplejen, fungerede hjælpemidlet positivt. Som hjemmehjælpen udtrykker det:  
 

”Den hjælper fru S til, hvilken dag det er, og giver hende gode input med musikken. 
Fru S har meget glæde af radioen, og det er godt, hvis hun kan beholde den.” 

 
Radioen blev returneret, da fru S 6-7 måneder senere var blevet svagere og ikke længere mestre-
de at betjene den.  
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Røgalarm16 

To personerne i projekt Giv Tid fik visiteret røgalarm. Der foreligger data i form af et KOS-
journalnotat. Da projekt Vær Tryg´s tekniske support ville montere røgalarmen hos den ene per-
son, havde vedkommende allerede fået en røgalarm opsat. 
Den anden borger i projekt Giv Tid, som skulle have en røgalarm, var en person, som ikke længere 
og med sikkerhed mestrede madtilberedning flere gange dagligt på gaskomfuret. Det optimale 
havde her været at montere en komfursikring, som blot afbrød gassen, hvis komfuret blev overop-
hedet på grund af mad, der brændte på. Denne teknologi var på daværende tidspunkt endnu ikke 
opsporet af projekt Vær Tryg, hvorfor den ikke kunne installeres17. Der var således ikke andre mu-
ligheder end den sædvanlige, kommunale procedure: at lukke for gassen og opsætte to kogepla-
der med timer hos fru J. Eftersom denne installation ikke sikrer mod overophedning og brand18, 
blev fru J og sønnen også tilbudt opsætning af en røgalarm i køkkenet. Dette takkede de ja til, og 
røgalarmen har siddet i hjemmet siden uden at være aktiveret. 
 
Det skal for god ordens skyld nævnes, at enkelte andre hjemmeboende borgere i de øvrige delpro-
jekter har fået tilbudt opsætning af røgalarmer. Disse installationer indgår dog ikke i evalueringen 
og afrapporteringen. 
 

     

                                                
16 Der findes flere forskellige slags røgalarmer: batteridrevne (brugt i dette projekt Vær Tryg), elektriske, serieforbundne 
mm. Hvad angår røgalarm og andre sikkerhedsforanstaltninger og varslingssystemer i hjemmet i øvrigt, henvises til 
delrapport 4: ´Hjælpemidler for Sikkerhed og Tryghed i hjemmet, - herunder automatiske alarmer´, samt delrapport 5 om 
brandforebyggelse og hjælpemidlet ´Mobilsprinkler´. 
17 Teknologien viste sig at eksistere, men den forudsætter både sk. ´flammevagt´ på komfuret (hvilket personen ikke 
havde) og Bygas 2 (som personen først ville få i juli-07). Hvad angår komfurvagt og andre sikkerhedsforanstaltninger i 
hjemmet henvises til delrapport 4: ´Hjælpemidler for Sikkerhed og Tryghed i hjemmet, - herunder automatiske alarmer´. 
18 En timer, indstillet på et antal min., kan ´by-passes´ ved at man blot trykker den i gang straks igen. Der er med denne 
teknologi ikke sikkerhed for at personen ikke genstarter komfuret igen og igen, og dermed for overophedning.  

Konklusion:  
Dette hjælpemiddel har hjulpet en person i projekt Vær Tryg til bedre humør og gode stun-
der i en periode af demensforløbet med den betydning, et sådant stemningsløft har. Desig-
net af radioen understøttede ikke nok til, at personen selv kunne tænde og slukke og der-
med bruge den, hvorfor omsorgspersonens støtte var en forudsætning. En implementering 
af hjælpemidlet tidligere i demensforløbet kunne muligvis have givet større udbytte af hjæl-
pemidlet. 

Konklusion: 
Røgalarm er opsat hos en borger i projekt Giv Tid i tilslutning til, at der er slukket for gas og 
installeret kogeplader med timer (kommunal procedure). For den pågældende borger kan 
røgalarmen muligvis hjælpe ved brand, idet nabo eller andre kan tage affære. Fru S mestrer 
formentlig ikke selv at reagere og handle på den.  
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Telefon med genvejstaster19 

Oprindeligt blev der indkøbt to forskellige modeller fastnettelefoner med store taster. En norsk mo-
del havde udelukkende genvejstaster og plads til indsætning af 12 billeder eller navne. En dansk 
model Doro havde fire genvejstaster til foto og navn og derudover taster med de almindelige tal fra 
0 til 9. Doro- modellen har den fordel, at brugeren kan have en lille sender på håndleddet, som 
vedkommende kan foretage opkald fra til personer, der er programmeret ind på genvejstasterne, 
så denne telefon kan fungere som en art privat nødkald. Denne facilitet er dog ikke testet i projek-
tet, men enkelte kommuner bruger Doro-telefonen som nødkaldstelefon. Da der, indtil den tekniske 
supporter blev ansat, var tekniske vanskeligheder med den norske model i projekt Vær Tryg, er 
kun den danske model afprøvet i projektet. 
 
Fem borgere i projekt Giv Tid blev visiteret til dette hjælpemiddel. Alle fordi de havde større eller 
mindre problemer med at opretholde sociale kontakter til familie, venner og tidligere samlever.  
 
Der foreligger data i form af fire spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid, fire bor-
gerinterview, et pårørendeinterview, et hjemmehjælperinterview og syv KOS- journalnotater.  
 
Af de fem afprøvede telefoner er de tre returneret. En person er død, men nåede at have stor og 
udtalt glæde af hjælpemidlet. En havde på grund af alvorlig sygdom i nærmeste familie ikke energi 
og overskud til at få hjælpemidlet installeret. Den sidste person havde fået så mange hjælpemidler 
udleveret fra projekt Vær Tryg, at det ikke var til at overskue at skulle afprøve telefonen også. 
 
Den ene person var så dement, at hun ikke kunne lære at bruge telefonen. Hendes samlever fik i 
stedet stor glæde af den, fordi han som synshandicappet og med svære gigtforandringer havde 
svært ved at bruge deres egen telefon20. Der var dog tekniske problemer med at få hjælpemidlet til 
at fungere i hjemmet. Projektets tekniske supporter måtte træde til, og fejlen viste sig at bero på 
ubrugelige batterier. Problemet blev afhjulpet, og ægteparret låner stadig telefonen. 
En anden person var rigtig godt hjulpet af den. Tidligere var han afhængig af hjemmeplejens tilste-
deværelse og praktiske hjælp for at kunne ringe til sin eks-kone, idet han havde problemer med at 
sætte tal sammen. Som omsorgspersonen i projekt Giv Tid beskriver det: 
 

”Det var en stor frustration for hr N ikke at kunne komme i kontakt med omverdenen. 
Han følte sig hjælpeløs, fordi han ikke kunne ringe op og ikke kunne lægge røret rigtigt 
på. Da vi fik sat billedet ind af eks-konen, og det hele fungerede, og da hr N opdagede, 
at han selv kunne klare det hele, blev han meget glad.” 

 
Med telefonen kunne Hr. N nu selvstændigt, og på tidspunkter hvor det passede ham, foretage 
                                                
19 Henvisning i øvrigt til projekt Vær Tryg´s delrapport 2 om hjælpemidler angående ´Telefoni og Sporing´, som kommer 
bredere omkring emnet kommunikation.  
20 Måske kunne Hr. P få bevilget telefonen (eller en tilsvarende) ud fra sin somatiske tilstand, men tiden var knap i pro-
jekt Vær Tryg, hvorfor man lod vedkommende afprøve hjælpemidlet i regi af projektet. 
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opkaldet. Også eks-konen var meget tilfreds med hjælpemidlet. 
 
En tredje person, som både havde problemer med at huske telefonnumre og med finmotorikken i 
forhold til sin fastnettelefon, var og er stadig rigtig glad for hjælpemidlet. Hvor han tidligere tastede 
forkerte telefonnumre mindst en gang om dagen, foretager han nu ikke længere fejlopkald. Telefo-
nen fungerer fint, og den er nem at betjene og at indtale og aflytte beskeder fra, udtrykker han. 
 

 

 Mobiltelefon med få taster21 

Oprindeligt hjemtog projekt Vær Tryg tre forskellige mobiltelefoner med få taster. Model Philopho-
ne22 er ikke en mobil men et cover, som man lægger en bestemt model af en Sony Eriksson mobli-
telefon ind i. Model Easy5 har 7 taster og 5 forprogrammerede numre. Model Soneco23 har én 
knap med 1-3 forprogrammerede numre. Kun model Easy5 blev visiteret til personerne fra projekt 
Giv Tid. 
 
Easy5´eren blev udleveret til to personer. Den ene havde problemer med finmotorikken i forhold til 
sin mobiltelefons mange og små taster. Den anden person var utryg ved at efterlade sin demente 
kone alene hjemme, når han var ude af hjemmet.  
 
Der foreligger data i form af et spørgeskema fra Giv Tid omsorgsperson og to KOS-journalnotater. 
Hjælpemidlet fungerede ikke for den første person, fordi han viste sig at have behov for at kunne 
ringe andre og flere end de forprogrammerede fem numre. Hvad angik den anden person, som er 
kognitivt rimelig rask og samboende med dement ægtefælle, virkede og fungerede hjælpemidlet 
efter hensigten. Dog havde han lidt vanskeligt ved at lære de programmerede numre på tasterne 
udenad. Han havde nedsat syn og kunne ikke se skreven tekst om numrene på bagsiden af telefo-
nen. Som det lyder fra evalueringen af omsorgspersonen fra projekt Giv Tid:   
 

Det giver hr. P tryghed, at han altid kan få fat i sin kone, når han er udenfor hjemmet, 

                                                
21 Hen mod slutningen af projekt Vær Tryg kom der en del flere mobiltelefoner på markedet som målgruppen ubetinget 
kunne have haft god gavn og nytte af., bl.a. modeller med store taster og nogle med genvejstaster (se kataloget, kapitel 
2 og delrapporten om ´Telefoni og Sporing´).  
22 Philophonen er for så vidt godt tænkt designmæssigt (med 4 eller 12 fotos på genvejstasterne, se 
www.bertlandpihl.se), og kunne måske have været velfungerende for målgruppen, -men projektet fandt den dog i over-
kanten stor og vel klodset. 
23 Projekt Vær Tryg nåede akkurat, på slutningen af projektet at afprøve et par Soneco´er, mere herom i delrapporten 
om ´Telefoni og sporing´. 
 

Konklusion:  
Hjælpemidlet har været til stor gavn og nytte for tre personer i projekt Vær Tryg. Med hjæl-
pemidlet har pågældende personer kunnet opretholde kommunikation med og kontakt til 
omverdenen. Lægger man dertil, at man med senderen om håndleddet let kan foretage op-
kald til de forprogrammerede personer, har hjælpemidlet et endnu større anvendelsesper-
spektiv i forhold til at skabe sikkerhed og tryghed, end det umiddelbart ses i dette projekt.  

http://www.bertlandpihl.se),
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og at konen ligeledes (indimellem) kan få fat i ham (med Doro- telefonen, red.), når 
hun er i tvivl om, hvor han er, og hvornår han kommer hjem. Også nemt at kunne 
ringe til datteren på arbejde, datteren hjemme, formanden i klubben og egen læge er 
betryggende for hr. P. Hr. P er meget motiveret for telefonen, og har derfor selv købt 
et nyt taletidskort efter projekt Vær Tryg sluttede.” 

 
Personen har i skrivende stund stadig sin mobiltelefon og er glad for den. Der har et par gange 
været teknisk-praktiske problemer i forbindelse med taletidskortets udløb. Et eksempel på, at tek-
nologiske hjælpemidler ikke kan udleveres og overdrages én gang og for alle, men skal følges op 
på og supportes løbende og efter behov.  
 

 

Sporingsmobiltelefon 

I Vær Tryg projektet blev Sporingsmobiltelefonen introduceret i efteråret 2006. To personer fra 
projekt Giv Tid var visiteret til at afprøve dette hjælpemiddel. De eller deres pårørende var utrygge 
ved, at de gik udendørs og indimellem for vild eller ikke kunne finde hjem.  
 
Begge personer har returneret sporingsmobiltelefonen. En holdt helt op med at gå ud, da det blev 
koldt vintervejr, og personen ikke mestrede så meget mere. For en anden viste hjælpemidlet sig 
unødvendigt. Hr. H for ikke vild, han kendte den daglige rute til og fra daghjemmet, det var kun 
hustruens bekymring.  
 
Der foreligger data i form af 1 spørgeskema fra omsorgspersonen i projekt Giv Tid og 2 pårørende-
interview.  
 
Der var mange startvanskeligheder med dette hjælpemiddel. Det skyldtes, at projekt Vær Tryg 
havde købt hjælpemidlet og abonnementerne hos et firma, som hverken havde den fornødne soft-
ware til produktet, eller teknisk support og service der fungerede. Der gik således kostbar projekttid 
med at gøre disse erfaringer, inden det sommeren 2007 lykkedes at få sporingsmobilen til at fun-
gere i regi af en anden forhandler og udbyder. Projekt Vær Tryg har desuden købt sig til support til 
dette hjælpemiddel, idet opsætning, programmering og undervisning af pårørende og hjemme-
hjælpere forudsatte helt specielle kompetencer. Hjælpemidlet har siden fungeret fint. En del flere 

Konklusion:  
Mobiltelefonen med få knapper har været meget nyttig og anvendelig for en borger i projek-
tet. Den har hjulpet personen ved at understøtte kontakt og kommunikation. Et hjælpemid-
del, som ved pædagogisk støtte vurderes at kunne have stor brugsværdi og betydning for 
personer med kognitive problemer, som gerne vil opretholde kontakt og kommunikation til 
familie og venner. Hjælpemidlet kan give tryghed og være betydningsfuldt ikke kun perso-
nen med demens, men også for den pårørende, især hvis hjælpemidlet introduceres tidligt i 
demensforløbet. Nye modeller er kommet på markedet. 
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personer fra andre bydele og institutioner er siden forsynet med sporingsmobiltelefoner i regi af 
projekt Vær Tryg. For nærmere herom og erfaringer med hjælpemidlet i øvrigt, henvises til delrap-
porten om ´Telefoni og Sporing´. 
 

 

Automatisk lystænding 

To personer i projekt Vær Tryg har testet dette hjælpemiddel.  
 
Der foreligger data i form af to spørgeskemaer fra omsorgspersonerne i projekt Giv Tid, et pårø-
rendeinterview og et KOS- journalnotat.  
 
Den ene person, hr. N, klagede dagligt sin nød til omsorgspersonen i projekt Giv Tid og var dybt 
frustreret over ikke at kunne tænde den lampe, han alle dage havde haft stående ved sit skrive-
bord. Lyset var en forudsætning for, at han kunne foretage sine (vigtige) telefonopringninger. Efter 
elektrikerens installation af bevægelsessensor og automatisk lystænding, var der aldrig mere pro-
blemer, frustrationer og fortvivlet snak om det manglende lys. Hr. N havde et væsentligt stressmo-
ment mindre og kunne nu telefonere på egen hånd, når det passede ham og uafhængig af andres 
hjælp. 
 
Den anden person, hr. L, var meget faldtruet, når han gik rundt i lejligheden, især når han skulle på 
toilettet i nattemørket. Han var hér faldet flere gange, hvor hustruen så via hans nødkald måtte 
ringe efter hjælp, der kunne hjælpe ham på benene igen. Han havde også været indlagt i forlæn-
gelse af faldene. Installationen af bevægelsessensoren og den automatiske tænding af lyset, viste 
sig at gavne både hr. og fru L. Det var betryggende for dem begge at kunne gå på toilettet med et 
lille lys tændt. Efter omsorgspersonens udsagn var der ingen tvivl om, at hjælpemidlet kunne fore-
bygge fald, knoglebrud og andre faldtraumer.  
Ingen af borgerne bruger systemet længere. En er kommet på plejehjem, og en er død, men instal-

Konklusion:  
To borgere fra projekt Giv Tid var visiteret dette hjælpemiddel uden at have gavn og nytte 
af det, på grund af nedsat funktionsniveau, og fordi hjælpemidlet var overflødigt.  
Der har været tekniske og implementeringsmæssige problemer med hjælpemidlet. Sup-
port for opsætning og programmering har været nødvendig.  
Hjælpemidlet har et vigtigt perspektiv, da man med sporingsmobilen vil kunne understøtte 
personers frihed, selvstændighed, uafhængighed af andres hjælp og lyst til at komme ud i 
det pulserende liv samtidig med, at man med hjælpemidlet sandsynligvis vil kunne fore-
bygge nogle af de tragiske uheld, der hvert år sker, med personer, som farer vild og dør i 
frostvejr eller af tørst. 
Visitationen af dette hjælpemiddel skal overvejes nøje, idet hjælpemidlet skal ses i lyset af 
og sammenholdes med de andre kommunikationssystemer, teknologier og hjælpemidler, 
som findes til personer med desorienterings- og kommunikationsproblemer.  
For yderligere læsning henvises til delrapport 2: ´Telefoni og Sporingsmobil´. 
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lationerne er stadig i hjemmet.  
 

 
 

Konklusion: Hjælpemidlet har for en person i projekt Vær Tryg betydet, at han uden frustra-
tioner og uafhængighed af andres hjælp, egenhændigt kunne foretage sine telefonopring-
ninger. En anden person i projektet kunne med hjælpemidlet klare toiletbesøg uden at være 
i samme fare for at falde i nattemørket. Hjælpemidlet har været til stor gavn og glæde for de 
pågældende personer og en ægtefælle. Hjælpemidlet vurderes klart at have et vigtigt faldfo-
rebyggende perspektiv. 
For yderligere læsning henvises til delrapport 4: ´Sikkerhed og Tryghed, - herunder automa-
tiske varslinger´. 
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4. Konklusion på hjælpemiddelafprøvningen  
- og på delprojekt om hjælpemidler, som støtter for ´Hukommelse og Tidsoriente-
ring´ 
 
Nedenfor opsummeres hvorledes de 21 hjælpemidler har virket, design, visitation, implementering 
og brug, målgruppe, og hvilket perspektiv der er i brugen af hjælpemidlerne. 

Virkning/ drift 

Nogle af hjælpemidlerne har der været tekniske problemer med, andre har virket upåklageligt med 
det samme. Nogle hjælpemidler har forudsat teknisk bistand og support med installation, pro-
grammering og undervisning.  
 
Der mangler generelt enkle, danske, pædagogiske brugsanvisninger for hjælpemidlerne. 
Hjælpemidlerne kan (forskelligt og på forskellige måder) virke for og gavne både personer med 
demens, pårørende og omsorgspersonale. 

Design 

De fleste hjælpemidler er udviklet for andre målgrupper: udviklingshæmmede børn, unge, blinde 
og svagtseende, og har derfor et design, der ikke matcher målgruppen af ældre personer. Således 
er flere af hjælpemidlerne barnlige, klodsede, store, med pang - farver, institutionsagtige eller van-
skelige at transportere. Samtidig eksponerer de, det handicap personen har. Flere hjælpemidler 
ligner eller associerer ikke til dét, de er for eksempel et ur eller en mobil, eller til voksne de er ud-
viklet for.  
 

         
 
Når designet ikke understøtter dét, som hjælpemidlet skal bruges til, vil der være personer som 
ikke naturligt tager det til sig og bruger det. Hvorimod hjælpemidler, som falder ind og falder i smag 
mere selvfølgeligt glider ind, finder anvendelse og automatisk motiverer til, at man bruger dem og 
dermed har bedre chancer. 
 
Der har dog også i projektet været eksempler på, at hjælpemidler på trods af et ikke-understøtten-
de design har haft stor værdi og betydning for personen. Der er udtalt brug for bedre design. 

Ligner det ´talende ur´ et ur?      
Små knapper som er svære at 

trykke på og et lille display som 

er svært at se og læse ! 
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Visitation og opfølgning 

Visitationen i projektet er for det meste foregået uden borgerens deltagelse. I starten uden Vær 
Tryg projektet var opdateret på teknologi-demensfeltet, og omsorgspersonerne har ikke altid været 
trænet i og fuldt fortrolige med det hjælpemiddel, som de har udleveret til borgeren.  
 
En visitation bør i stedet foregå med borgeren til stede og eventuelle pårørende og tage udgangs-
punkt i vedkommendes situation. Visitator skal kunne ´læse´ personens hjælpemiddelbehov og 
situationen. Herudover skal visitatoren have indsigt i og opdateret viden om hele spektret af eksi-
sterende kognitive hjælpemidler, for at bidrage til en vellykket behovsvurdering og hjælpemiddel-
implementering. Visitationsarbejdet tager tid, fordrer specielle demensfaglige kompetencer og kre-
ativitet og udføres bedst af de samme og gennemgående personer.  
 
Der er p.t. ingen eksplicit kommunal viden om kognitive, teknologiske hjælpemidler. Der er et stort 
´videnshul´ og behov for rådgivning, undervisning og formidling. Det kan i forlængelse heraf disku-
teres, hvor videnskompetencer for kognitive hjælpemidler skal placeres i fremtidens Sundheds- og 
Omsorgsforvaltning i Københavns Kommune. Måske kunne man forestille sig, at kompetence og 
viden - for både at sikre plejehjemsbeboerne og hjemmeboende borgere- var hos demenskoordi-
natorer, visitatorer, Demenscentre, Demensteam, Hjælpemiddelcentret, plejehjemmenes aktivitets- 
og terapeutpersonale samt Plejepuljens visitatorer? Og måske at de havde bevillingskompetence 
som Pension- & Omsorgskontorer? 
 
Nogle hjælpemidler kan købes i almindelig detailhandel som timere og røgalarmer. Det er ikke 
nødvendigvis hjælpemidler, der visiteres til i Servicelovens forstand. Andre hjælpemidler har ikke 
et defineret, ekspliciteret serviceniveau for, hvorfor præcedens først defineres i forbindelse med, at 
nogle ansøgninger bliver sagsbehandlet af myndighedsinstanser med bevillingskompetence. 

Implementering og brug 

Det kan konkluderes, at hjælpemidlerne har bidraget - mere eller mindre og på forskellige måder - i 
forhold til forskellige formål: at understøtte hukommelse (daglige gøremål som fx mad og drikke, 
medicin, nøgler samt hvad skal handles eller gøres), tidsorientering (tid på døgnet, ugen, året), 
stedorientering (færden udendørs, finde hjem, blive fundet/ hjulpet), aktiviteter og meningsfuld be-
skæftigelse (pc-aktiviteter, TV, radio), sikkerhed og tryghed (mod brand, fald, bortgang) og kom-
munikation og social kontakt (telefoni). Hjælpemidler kan også bidrage til at sætte god stemning og 
påvirke humøret i positiv retning og til at aflaste pårørende og omsorgspersonale.  
 
Nogle få hjælpemidler har været nemme at anvende for personerne. En hel del har været svære at 
lære at bruge. Hjælpemidlerne har ikke virket eller været designet optimalt. Nogle personer har 
været kognitivt handicappede på en sådan måde, at de ikke har mestret hjælpemidlet. For nogle 
personers og pårørendes vedkommende har der desuden ikke været ressourcer til at lære nyt. 
Nogle personer har ikke magtet flere hjælpemidler installeret samtidig, eller timingen for implemen-
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teringen har ikke været hensigtsmæssig.  
 
Det er set i projektet, at hvis hjælpemidlet giver mening, hjælper og understøtter personen på en 
god og rigtig måde, så kan motivationen for og evnen til at bruge det komme helt automatisk og 
selvfølgeligt. Personen kan lære nyt - mod alle odds. 
 
Den (gennemgående) omsorgsperson, som bistår personen i det daglige, bør være undervist og 
fuldt fortrolig med hjælpemidlet for at understøtte pædagogisk og gøre implementering og brug 
betryggende for personen.  
 
Der skal følges op på udleveringen af hjælpemidlet for at sikre, at hjælpemidlet fungerer, og perso-
nen får det optimale udbytte især i begyndelsen, men også senere og løbende og for at tilpasse 
hjælpemidlet til personens eventuelt ændrede tilstand og situation. Borgerne har imidlertid manglet 
pædagogisk støtte fra projekt Vær Tryg og fra omsorgspersonale. De havde indimellem svært ved 
at skaffe tid og ressourcer til andet end de projektydelser, som de selv udførte. 
 
Hjælpemidlet skal noteres og evalueres i de eksisterende kommunikations- og dokumentationssy-
stemer, standarder og sagsgange.  
 
Der er brug for information til personer med demens, pårørende, omsorgs- og forvaltningspersoner 
om, hvilke hjælpemidler der findes, deres anvendelsesmuligheder, og hvilke handicap de imøde-
kommer. 
 
Der er brug for, at der udvikles flere (designede) hjælpemidler, eventuelt i samarbejde mellem in-
geniører/ ingeniørstuderende, producenter, personer med demens, pårørende og demensfagper-
soner.  

Målgruppe 

I september 2007, otte måneder efter projekt Giv Tids afslutning, konstaterede projekt Vær Tryg ud 
fra KOS- journaloplysninger, at ud af projekt Giv Tid´s 74 personer boede 24 ikke længere hjem-
me. Seks boede på plejehjem, og otte var døde (seks døde på plejehjem, to døde som hjemmebo-
ende på hospital). Således var cirka en tredjedel af projekt Giv Tid´s borgere fraflyttet eget hjem 
otte måneder efter projektets afslutning.  
 
Den gennemsnitlige MMSE-score for de testede personer var i gennemsnit 19, og 16 % af perso-
nerne havde nødkald. Dermed var tendensen, at de personer, som projekt Vær Tryg udleverede 
hjælpemidler til, har været temmelig sårbare og kognitivt og på anden vis handicappede. Dermed 
har de haft for få ressourcer til at få rigtig gavn og udbytte af hjælpemidler. Hvilket leder videre til 
den eftertanke, som projekt Vær Tryg siden hen og med ENABLE-projektet24 har fundet evidens 

                                                
24 ENABLE Norwegian report on assessment trial, s. 44 
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for. Kognitive hjælpemidler skal udleveres på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet og til personer i 
stabile faser for at få bedst mulig gavn, glæde og effekt. 
 
De fleste af hjælpemidlerne vil kunne anvendes af andre med kognitive skader, hvormed nærvæ-
rende afrapportering har overføringsværdi til andre og beslægtede målgrupper. 

Perspektiv 

Flere af hjælpemidlerne kan understøtte mestring, selvstændighed, frihed og uafhængighed af 
andres hjælp, hvilket ligger flere personer på sinde. Herudover bidrager nogle af hjælpemidlerne 
også til at skabe sikkerhed og tryghed og/ eller er befordrende for kommunikation og social kon-
takt. Også pårørende og omsorgspersoner har gavn af flere af hjælpemidlerne, idet de frustreres 
mindre og aflastes. Nogle af hjælpemidlerne formodes at kunne forebygge (fald)ulykker, farefulde 
situationer og muligvis dødsfald. 
 
Kognitiv funktionsnedsættelse forekommer ikke kun hos personer med demens, men også hos 
ældre mennesker generelt (i geriatrien), hos personer med psykiatriske problemstillinger og ved 
neurologiske tilstande og sygdomme. Det kan diskuteres, hvorvidt der er et perspektiv (og en rele-
vant prioritering) i at have en kommunal spidskompetence indenfor feltet, som kan rådgive og vej-
lede (borgere, pårørende, omsorgspersonale), formidle og undervise.  
 
 
 
 
 
 



 

5. Anbefalinger 
 

 
 

 Eksisterende kognitive hjælpemidler, som støtter for ´Hukommelse og Tidsorientering´, 
bør videreudvikles (design, funktionalitet) med henblik på at understøtte personer med 
kognitive handicap bedre. 

 Der er brug for, at der ny-udvikles og afprøves flere, forskellige og ikke mindst desig-
nede hjælpemidler, som retter sig imod forskellige typer og grader af kognitive handi-
cap. Dette også for at imødekomme de mange mestringsproblemer- og situationer, der 
p.t. ikke findes hjælpemidler til (fx en kalender i form af en tavle for en hel uge). Dette 
kunne foregå i form af partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder af 
innovativ karakter, hvor ingeniør(studerende), personer med demens, pårørende og 
demensfagpersoner kunne deltage og bidrage. 

 Der er ikke megen viden om kognitive, teknologiske hjælpemidler, snarere et 
´videnshul´. Der er behov for rådgivning, undervisning i og formidling af, hvilke hjæl-
pemidler og systemet der findes på markedet. Med mere viden om de konkrete hjæl-
pemidler, kan flere hjælpemidler komme ud til personerne! 

 Det bør diskuteres, besluttes og præciseres, hvor videns- og bevillingskompetencerne 
for kognitive hjælpemidler ligger i kommunen. 

 Hvorvidt de enkelte hjælpemidler kan bevilges, er som sådan ikke defineret.  Der er 
ikke et defineret serviceniveau og en entydig præcedens/ sagsgang på feltet. En afkla-
ring her vil bidrage i oplysningsarbejdet og formidlingen. 

 Visitation af kognitive hjælpemidler bør foregå ´ansigt til ansigt´, struktureret, med for-
nøden tid, og foretages af kompetente, kreative, gennemgående personer. 

 De(n) (gennemgående) omsorgsperson(er) som bistår personen i det daglige, bør væ-
re undervist og fuldt fortrolig med hjælpemidlet for at understøtte implementeringen 
pædagogisk og for at gøre brugen af hjælpemidlet betryggende for personen.  

 Mange af de kognitive hjælpemidler skal udleveres så tidligt som muligt i sygdomsfor-
løbet, for at personen kan få bedst mulig gavn, glæde og effekt. 

 De fleste af hjælpemidlerne vil kunne anvendes af andre personer med kognitive ska-
der, hvormed nærværende afrapportering har overføringsværdi til andre og beslægte-
de målgrupper. Formidling af projektets erfaringer til Socialforvaltningen kan overvejes.  

 Det kan overvejes, hvorvidt det er relevant med kommunal spidskompetence indenfor 
feltet geriatri/ psykiatri/ demens, som kan rådgive og vejlede (borgere, pårørende, om-
sorgspersonale mm) i forhold til konkrete problematikker, formidle og undervise, delta-
ge i udvikling og evaluering af nye kognitive hjælpemidler/ projekter.  



 40 

 
 
 

6 Referenceliste 

Litteratur 

Christiansen, Terkel og Horsted, Charlotte 2004, Mulige metoder og instrumenter til effekt-
vurdering af indsatser over for demensramte patienter – gennemgang og beskrivelse af 
instrumenterne. 
 
Nasjonalt Kompetansecenter for aldersdemens; Bjørneby, Holthe og Topo, 2001: Teknologi, 
etikk og demens (TED-projektet) 
 
NUH- Nordiskt Utvecklingscenter för Handikapphjälpmedel (2008). Teknik og demens i 
Norden. Hvordan bruger personer med demens hjælpemidler? Hjælpemiddelinstituttet.  
 
Phizer, 2004: Demens- en vejledning til praktiserende læger 
 
ENABLE, 2004: Norwegian report on assessment trial 

Internettet 

www.ihagen.no (Dag-nat-kalender og Evighedskalender) 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ihagen.no

