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”Hvis min mor på et tidligere stade af sin sygdom var blevet forsynet med denne GPS, 
ville mange frustrationer og mange timers søgen være undgået. Dette kunne måske sam-
tidig have sinket sygdommens udvikling på grund af færre diskussioner og skænderier 
om hændelsesforløb og i sidste ende måske også medført, at min mor kunne være blevet 
længere i sit eget hjem.” 

Pårørende J. Sivertsens brev og beretning til Projekt Vær Tryg,  2008 
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1. Baggrund 

1.1 Fakta om efterlyste borgere med demens 

Politiet eftersøger og sporer dagligt både yngre og ældre personer, som efterlyses af familie, ægtefæl-
ler, venner, offentlige institutioner og myndigheder. Hos politiet oplyses det, at man typisk sporer per-
sonen via en åben mobiltelefon, eller at efterlysningen om nødvendigt går videre ud til politiets vogne, 
busser, taxaer og andet. Der er hos politiet ikke umiddelbart en samlet og eksakt registrering af, hvor 
mange ældre personer med desorienterings- og demenshandicap der bliver efterlyst, sporet og fun-
det, kun anslåede antal. I København drejer det sig meget løst anslået om måske 10 ældre personer 
om måneden og i Århus under 11. Tallene dækker både hjemmeboende og personer på institution. 
Ofte er det gengangere. 
 
Cand.jur. og konsulent Margrethe Kähler i Ældresagen kunne i marts 2005 på grundlag af presseklip 
og efter rundringning til 54 politikredse oplyse, at 3-4 personer vandrer hjemmefra eller fra plejehjem 
hver dag i Danmark, og at 3-4 personer hvert år dør af det. Det svarer til et par tusind efterlysninger 
om året. Det sker, selvom både de pårørende og personalet ved, hvem der vandrer. I Ældresagen 
fandt man frem til, at omkring 3 % af plejehjemsbeboerne vandrer. En kortlægning viste, at kun 4 % af 
plejehjemmene i Danmark bruger teknologi, der kan forebygge eller imødekomme denne problematik. 
Margrethe Kähler argumenterer for, at der skal mere ”big mother”- omsorg og sporingsteknologi ind i 
ældreomsorgen, og at vi ikke skal være så bekymrede og bange for ”big brother” -tilstande. Hun poin-
terer dog, at der altid skal være nogle til at modtage varslingerne og alarmerne og til at handle på 
dem, for at teknologien kan give FRIHED til borgeren og TRYGHED til personale og pårørende.  

1.2 Flere kan støttes med ´Telefoni og Sporing´ 

Teknologiske hjælpemidler kan også imødekomme og understøtte en anden gruppe af plejehjemsbe-
boere og hjemmeboende personer, med begyndende eller mildere grad af demens og desoriente-
ringshandicap i form af forstyrrelse i rum, retning, tid, sted og bopæl. Her er eksempler på personer, 
teknologien kunne hjælpe. Den hjemmeboende person, som kun akkurat klarer at finde hjem, klarer 
forehavendet eller de uforudsete situationer udenfor hjemmet har bekymrede, urolige og utrygge æg-
tefæller, pårørende og omsorgspersoner. Personer, som holder sig inden døre i frygt for at fare vild 
eller ikke at kunne finde hjem. 
 
Ifølge Daisy-undersøgelsen2 oplyser pårørende til personer med demens i tidlig fase, at knap 60 % af 
deres let demente pårørende ikke kan færdes alene uden for boligen i et ukendt område. Undersøgel-
sen argumenterer, at det er vigtigt for at kunne opretholde mange af dagligdagens opgaver. Det frem-
går også, at nogle pårørende opgiver opgaver i dagligdagen såsom foreningsarbejde, hobbyer, kur-

                                                
1 Kilde: Oplyst af Københavns og Århus politi den 19.9.06 
2 DAISY-undersøgelsen undersøger effekt af intensivt støtteprogram for mennesker med demenssygdom i tidlig fase. 
Projektperiode er fem år. Projektet medfører, at der bliver iværksat og afprøvet konkrete, videnbaserede programmer til 
støtte og rådgivning for nydiagnosticerede patienter med demens og deres pårørende i Ringkøbing, Ribe, Roskilde, Vest-
sjællands og Københavns amter samt H:S-området. Kilde er undersøgelsens delrapport 5, figur 1 
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ser, sociale aktiviteter, gå i byen, spise ude, deltage i fagforeningsklub, stavgang, gymnastik og løbe-
ture, fordi deres demente pårørende bliver usikker og urolig af at være alene hjemme. 

 

 

 

 

 
1.3 Forhistorie til delprojektet 

Den overordnede ide for projekt Vær Tryg var blandt andet at undersøge, hvilke teknologiske hjælpe-
midler og systemer der fandtes for personer med demens, og hvordan de virkede i forhold til de res-
sourcer og problemer som disse personer har. Kunne hjælpemidler og systemer bidrage i forhold til 
frihed, sikkerhed og tryghed for personerne med demens og deres pårørende? Eller kunne de måske 
vedligeholde/ forbedre funktionsniveau, mestring, selvstændighed og uafhængighed af andres hjælp? 
Kunne de give bedre kommunikation og forebygge ulykker? 
 
Vær Tryg-projektet begyndte i august 2006 med at indsamle viden om omfanget af teknologiske hjæl-
pemidler til borgere med forskellige typer af kognitive problemer og handicap. Vær Tryg projektet blev 
underopdelt i 5 delprojekter. Dette 2. delprojekt af omhandler afprøvningen af udvalgte, teknologiske 
hjælpemidler, der støtter kontakt og kommunikation i form af ´Telefoni og Sporing´.  
Projektet fokuserer primært på tre ´medium- / højteknologiske´ hjælpemidler: Mobiltelefoner med en 
eller få knapper (mærkerne Soneco og Easy5)3 og Sporingsmobiltelefon (mrk. Lommy). Alle tre hjæl-
pemidler kan, blandt flere andre telefonihjælpemidler, findes i ´Kataloget over kognitive, teknologiske 
hjælpemidler´, kapitel 2 (appendiks til hovedrapporten). Hjælpemidlet Sporingshjælpemiddel omtales 
også i denne delrapport, da den har været kortvarigt afprøvet i projektet. 
 
Hjælpemidlerne der støtter kommunikation og kontakt bør tænkes sammen med og måske 
kombineres med andre (telefoni-) muligheder. I ´Kataloget over kognitive og teknologiske hjæl-
pemidler´, kapitel 2 samt omtalt og evalueret i delrapport 1 om hukommelse og tidsorientering, 
nævnes en fastnettelefon med tilhørende håndledssender og automatisk genvejs- og hurtigop-
kald og en trådløs telefon med store taster. I kapitel 4 nævnes typer af automatiske døralarms- 
og varslingssystemer. De kan være alternativer til eller kombineres med telefoni- eller sporings-

                                                
3 Jfr. indledningen i ´Kataloget over kognitive, teknologiske hjælpemidler´ har projekt Vær Tryg givet flere af hjælpemidler-
ne andre ´navne´ end dem, de sælges under. Det skyldes, at projektet har arbejdet ud fra det princip, at et hjælpemiddels 
navn og betegnelse skal referere til, hvad hjælpemidlet anvendes til og støtter én i - frem for producenternes mange og 
forskellige firmanavne. Således sælges Sporingsmobiltelefoner (telefon + sporingshjælpemiddel) under navne som fx 
Free2Go, Lommy, Localizer, Micro-tracker type SL2 og Micro-tracker type SL3; mobiltelefoner med én eller få taster under 
navne som fx Soneco, Easy5, HandleEasy 326gsm, Philophone, Enkel Mobiltelefon, Big Easy 2; og som eksempel på 
navn på Sporingshjælpemiddel (uden telefon, kun sporing) kan fx nævnes Micro-tracker type SL1. 
 

 

En fastnettelefon med store taster og genvejstaster kan for nog-
le personer med demens gøre det muligt at kommunikere.  
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hjælpemidlet (læs også herom i delrapport 4: Hjælpemidler for ´Sikkerhed og tryghed´- herun-
der automatiske alarmsystemer´). 
 
Den kombinerede brug af teknologiske hjælpemidler fremgår også af den af projekt Vær Tryg udar-
bejdede illustrerende case (både på papir i A4-format og som roll-up-system på 50 x 200 cm), som 
beskriver forhold omkring ´Poul Erik, - som er desorienteret i forhold til tid og sted´. 

1.4 Fakta om de afprøvede hjælpemidler  

1.4.1 Mobiltelefon med en/ få knapper 

Der sker en hastig udvikling af teknologien på netop dette felt. På det seneste - især efter projekt Vær 
Tryg´s afslutning – er der kommet en del enkle mobiltelefoner med enten én eller flere større taster på 
markedet, nogle også med genvejstaster. Med henvisning til Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelda-
tabase (se referencelisten) og projekt Vær Tryg´s ´Katalog over teknologiske, kognitive hjælpemidler´, 
kapitel 2, kan de se forskelligt ud og fungere forskelligt.  
 
I Katalogets kapitel 2 refereres til 5 modeller ´Mobiltelefon med en/ flere taster´, men i projekt Vær 
Tryg er kun afprøvet følgende to4. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 De 3 mobiltelefoner som ikke er afprøvet er dels Philophone, som fsv. er godt tænkt designmæssigt (med fotos på gen-
vejstasterne), og som derfor måske kunne have været velfungerende for målgruppen, -men projektet fandt den dog i over-
kanten stor og vel klodset; dels Telecall´s ´Big Easy 2´ og Enklere Livs ´Enkel mobiltelefon´ idet begge disse først er kom-
met på markedet ved projekt Vær Tryg´s slutning.  

 
Mrk. Easy5, fa. 
Telecall. 

Enkel mobiltelefon som kan hænge i bærestrop om halsen eller ligge i læderetui. 
Den har 7 knapper. De 5 er genvejstaster med i forvejen, indkodede numre, som 
man kun kan telefonen ringe op til, desuden en tænd og en sluk knap. Nødkald 
112 kaldes op ved ét langt tryk på den grønne knap. For at den virker, skal der 
bruges et simkort, og klargøring heraf sker ved først at indsætte sim-kortet i en 
almindelig mobiltelefon, og dér gemme de ønskede telefonnumre, og bagefter 
flytte sim-kortet over i Easy5´eren. Alle kan ringe telefonen op. Mobiltelefonen har 
vibrator samt høretelefoner. Mål: 2 x 5,5 x 9 cm. Dansk vejledning medfølger. Pris 
ca. 1500 kr. 

 
Mrk. Soneco, fa. Safelink. 

Enkel mobiltelefon som hænger i bærestrop om halsen, eller kan 
ligge i lommen/ tasken. Indgående opkald besvares ved tryk på 
den lidt ophøjede og eneste blå knap, og man lægger røret på ved 
at trykke på den samme knap. Med tryk på knappen kan der også 
foretages opkald til et, to eller tre i forvejen, indkodede, udgående 
telefonnumre. Personen må så kunne skelne mellem et lille grønt, 
gult og rødt blink for at vælge ét af de tre numre. Ifald dette ikke 
mestres, kan man nøjes med at indkode ét nummer, som ringes 
op ved (flere eller vedholdende) tryk på knappen. Udgående num-
mer/ numre indkodes ved at sende én sms til enheden. Alle kan 
ringe enheden op. Mål: 2,5 x 4 x 6,5 cm. Dansk vejledning med-
følger. Pris ca. 2400 kr. 
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1.4.2 Definition på sporingshjælpemidler 

Der findes ifølge Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddeldatabase 15 produkter inden for serien ´Mobile 
tryghedsalarmer med positionsbestemmelse (GPS)´, som projekt Vær Tryg´s testede sporingsmobilte-
lefon og -hjælpemiddel sorterer under. De 15 produkter beskrives således i Hjælpemiddeldatabasen: 
 

”Tryghedsalarmer med trådløs mobil aktiveringsenhed, der automatisk opgiver perso-
nens adresse i forbindelse med et alarmopkald. Kommunikationen foregår over mobil-
telefonnettet eller trådløse netværk. Rækkevidde fra mobilsender til alarmmodtager 
kun begrænset af mobiltelefonnettets dækning. Alarmen kan sendes som tale- eller 
tekstbesked til alarmcentral eller mobiltelefoner samt vises på Internet. Det er muligt at 
stedbestemme personens nøjagtige opholdssted via Internettet eller få oplyst post-
adressen som SMS besked til en mobiltelefon.” 

 
Denne afrapportering går nu over til at beskrive teknisk virkemåde for to afprøvede ´Mobile trygheds-
alarmer med positionsbestemmelse (GPS)´, hhv. Sporingsmobiltelefonen Lommy og Sporingshjæl-
pemidlet Micro-tracker type SL1. 

1.4.3 Sporingsmobiltelefonen 

Der er en lang række forhandlere og udbydere af de forskellige Sporingsmobiltelefoner. Projekt Vær 
Tryg afprøvede Sporingsmobiltelefonen Lommy fa. Care4all5, fordi den var en af de mindste Spo-
ringsmobiltelefoner på markedet. Dette var et tungtvejende argument, idet målgruppen for denne tek-
nologi typisk nødig bærer rundt på de større, tungere og mere klodsede modeller. Jo mindre, lettere, 
mere anonymt, smart eller brugervenligt hjælpemidlet er, desto større er sandsynligheden for, at per-
sonen finder det naturligt at bruge den og desuden ønsker eller finder relevans i at have hjælpemidlet 
på sig. Projektet havde samtidig den idé, at det var hensigtsmæssigt, at hjælpemidlet både var en 
telefon og et sporingshjælpemiddel, - måske kunne nogen klare sig med blot en telefon-mulighed? 
Lommy´ens tekniske virkemåde følger. 

                                                
5 Projekt Vær Tryg startede med at afprøve Sporingsmobiltelefonen Free2Go fra fa. ESS-Security, senere 
overgik projektet til Lommy´en fra fa. Care4all, nærmere herom i afsnit 3 ´Resultat og evaluering´.  
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1.4.4 Sporingshjælpemiddel 

Sporingshjælpemidlet Micro-tracker type SL1, fa. Safelink har kun været kortvarigt afprøvet i projekt 
Vær Tryg for én borger (i den periode hvor Free2Go-sporingsmobiltelefonen ikke fungerede i regi af 
fa. ESS-Security, se afsnit 3.3). Da projektet erfarede, at den ikke kunne anvendes som telefon og 
desuden virkede uhensigtsmæssigt for målgruppen i forhold til sporing, blev den lagt til side6. 
Micro-trackeren fungerer således i forhold til sporing, at den gemmer data i en log, om hvor personen 
er, hvis og når en pårørende eller omsorgspersoner forespørger på positionen. Foretages der ingen 
forespørgsler på position, gemmes der ikke automatisk data i loggen, og der er dermed ikke med sik-
kerhed oplysninger om, hvor personen sidst opholdt sig. Teoretisk kunne det dreje sig om en pleje-
hjemsbeboer, som, man opdager, er forsvundet, og som på 25 min. er nået et godt stykke væk, og 
som på det pågældende tidspunkt befinder sig i en bygning, i en kælder, en tunnel, mose eller et an-
det sted, hvor der ikke er dækning. Her kan personen så ikke spores, idet der ikke er en automatisk 
lagret sidste position.  
 
Projektet vurderede, at det var afgørende i forhold til målgruppen, at man altid kunne få oplyst en sid-
ste position, hvorfor det blev besluttet ikke at afprøve Micro-trackeren yderligere. Teknisk virkemåde 
er beskrevet nedenfor. 
 
 

                                                
6 Projekt Vær Tryg  har senere erfaret, at fa. Safelink nu forhandler en model Micro-tracker type SL2, som både gemmer 
sidst kendte position og har 2-vejs talekommunikation. Dermed ser dette hjælpemiddel umiddelbart ud til at være analogt 
med den testede Lommy. Dette må dog videre tekniske og praktiske undersøgelser og afprøvninger vise. 

     Mrk. Lommy, 
fa. Care4all. 

Sporingsmobiltelefonen Lommy kan for det første ringe et eller to forud pro-
grammerede numre op og blive ringet op af alle – kan derfor anvendes til alm. 
tovejs samtale. For det andet kan pårørende, omsorgspersonale eller andre 
godkendte personer spore personen, som bærer enheden (dog ikke inde i et 
hus). Sporing kan foregå via en hjemmeside på internettet eller håndholdt PDA, 
hvor man får oplyst et geografisk kort + adresseoplysning på den efterlyste. 
Den pårørende/ omsorgsperson kan også få informationerne via en sms på 
mobiltelefonen. Der skal foretages teknisk opsætning af Sporingsmobiltelefo-
nen, idet man skal sikre sig, at der er dækning. Der er flere faciliteter og funkti-
oner på Sporingsmobiltelefonen, der kan vælges til og fra (fx varsling hvis defi-
neret zone overskrides, faldalarm, personen tæt på farlig mose, havn eller an-
det). Enhedens log gemmer den rute, personen har haft (også selv om pårø-
rende/ omsorgspersonale ikke forespørger på enhedens position), men firmaet 
tillader kun politiet adgang til disse data. Pårørende/ omsorgspersonale har kun 
adgang til den seneste position. Sporingsmobiltelefonen sender besked om det 
sidste opholdssted med brugbare signaler. 
Målgruppen er typisk personer, som mestrer at gå ud og møde mennesker, 
men som ikke beder fremmede om hjælp og undertiden har problemer med at 
huske egen bopæl, civilstand, nære relationer, finde hjem. Desuden personer, 
der ikke mestrer en almindelig mobiltelefon eller telefoni og derfor skal have en 
enkel mulighed for kontakt. Pårørende og omsorgspersoner, som er utrygge, 
når en person med desorienteringsproblemer går ud alene, eksempelvis, fordi 
de bor i nærheden af togskinner, mose, motorvej. 
Mål ca 6,5 x 8 x 1,5 cm. Pris ca 5000 kr + abonnement. 
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På baggrund af ovenstående præsentation af teknisk virkemåde af hjælpemidlerne går afrapporterin-
gen over til beskrivelsen af delprojektets planlægning, afvikling og resultater i forhold til Mobiltelefo-
nerne Soneco og Easy5 samt Sporingsmobiltelefonen Lommy. 
Socialminister Eva Kjær Hansen GPS 22/05/07  
”Demente skal udstyres med GPS, så de kan findes, hvis de farer vild. Sådan lyder forslaget fra 
socialminister Eva Kjer Hansen (V), og det bliver modtaget med glæde hos en rådgiverlinje for 
demente". (avisnotits) 

 
Mrk. Micro-tracker 
type SL1, fa.  
Safelink 

Sporingshjælpemidlet har alene mulighed for at spore bæreren (ikke telefo-
ni). Enheden har en ’panikknap’, og trykkes der på den, sendes en tekstbe-
sked med anmodning om hjælp samt adressen, hvor personen opholder sig, 
til den person/ det mobiltelefonnummer, der er programmeret ind. Det er 
også muligt at se enhedens position på et kort på en tilhørende hjemmeside 
på internettet. Enhedens log gemmer data for, hvor personen var, da der 
sidst blev søgt efter den, men spørger man ikke på position, er der ikke 
gemt data for, hvor personen har været. Der kan også sendes varsel til den 
person/ det mobiltelefonnummer, der er programmeret ind, hvis bæreren af 
enheden nærmer sig et farligt område.  
Målgruppen er typisk personer, som mestrer at gå ud og møde mennesker, 
men som ikke beder fremmede om hjælp og undertiden har problemer med 
at huske egen bopæl, civilstand, nære relationer, finde hjem. Personer, der 
ikke mestrer en almindelig mobiltelefon eller telefoni og derfor skal have 
enkel mulighed for kontakt. Pårørende/ omsorgspersoner, som er utrygge, 
når personen går ud alene, eksempelvis fordi de bor i nærheden af togskin-
ner, mose, motorvej. Desuden personer som ikke magter, mestrer og over-
skuer den telefoni-facilitet, som ligger i Sporingsmobiltelefoni. 
Mål ca 4,4 x 6,6 x 2,5 cm. Pris ca. 4500 kr. + abonnement. 

Socialminister Eva Kjær Hansen GPS 22/05/07 
”Demente skal udstyres med GPS, så de kan findes, hvis de farer vild. Sådan lyder forslaget 
fra Socialminister Eva Kjer Hansen (V), og det bliver modtaget med glæde hos en rådgiverlin-
je for demente”. (avisnotits) 
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2. Planlægning og organisering 
I det følgende afsnit 2 skitseres delprojektets opstart og evaluering, formål, målgruppe og 
visitation, samarbejde samt juridiske og etiske forhold.  

2.1 Opstart, evaluering og organisering 

Dette delprojekt har i høj grad haft karakter af udviklingsprojekt og -proces, mere end der på forhånd 
var defineret og fastlagt resultat- og effektmål. Dette skyldes bl.a., at der som udgangspunkt og ved 
projektstart ikke var nogen samlet viden og erfaring på feltet, som projekt Vær Tryg kunne tage afsæt 
i. Projektet var, bortset fra rigtig god støtte fra Hjælpemiddelinstituttet, materialer fra Servicestyrelsen 
og norsk inspiration fra hhv. ´GERIA, Oslo Kommunes Ressurssenter for Demens og Alderspsykiatri´ 
og firmaet Salus, overladt til at finde vej i et større marked med producenter, forhandlere og udbydere/ 
operatører. 
 
2.1.1 Evalueringens fokusområder 
Ideen og bestræbelsen blev derfor ganske enkelt at invitere en række borgere med demens, deres 
pårørende og omsorgspersoner til at afprøve en af markedets Sporingsmobiltelefoner. Og så analyse-
re og evaluere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Evalueringens datamateriale 
Projekt Vær Tryg ligger inde med forskellige typer af data til brug for evalueringen og dokumentatio-
nen i projektet. Således foreligger der bånd- og videooptagelser og notater fra fem arbejdsgruppemø-
der for og med de projektdeltagende borgere med demens, deres pårørende og omsorgspersoner. 
Der er individuelle interviews og spørgeskemabesvarelser af enkeltpersoner i den samme person-
kreds; KOS- journalnotater; dagbogsnotater, log, skriftlige feed-backs og evalueringer fra pårørende, 
og endelig projekt Vær Tryg´s registrerede oplysninger om projektdeltagere, kontaktoplysninger og 
udlånsperiode. Med udgangspunkt i disse data, evalueres de pågældende hjælpemidler i afsnit 3 
længere fremme i rapporten. 
 
2.1.3 Organisering  
Delprojektet har været styret af projekt Vær Tryg´s projektkoordinator bistået af projektets support-

 om/ hvordan/ hvornår/ hvor henne hjælpemidlet fungerede  
(design, funktionalitet) 

 brugernes oplevelse af betydningen af hjælpemidlet (hvilket (kognitivt) 
problem hjælper det for, hvordan, hvor godt, hvor vigtigt) 

 hvilket kort- og langsigtede perspektiv der evt. kunne være i hjælpemidlet 
(for personen med demens, pårørende og omsorgspersonale).  
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person, som har brugt ca. 300 timer på assistance til delprojektet. Arbejdsgruppen med de projektdel-
tagende personer med demens, pårørende og omsorgspersoner har været ´krumtappen´ for delpro-
jektet og det forum, der løbende - primært på fem møder - har diskuteret hjælpemidlerne, deres funk-
tionalitet og betydning. Uanset hvor projektdeltagerne oprindeligt og løbende kom fra som projekt Giv 
Tid og plejehjem, blev de ´indsluset´ i arbejdsgruppen med henblik på at bidrage til diskussionerne om 
og udviklingen af delprojektet.  

2.2 Formål 

Der har været flere formål med at afprøve kommunikations-, telefoni- og sporingshjælpemidler. De 
kan understøtte og gavne på flere og forskellige måder og dermed hjælpe og imødekomme forskellige 
(grupper af) personer og instanser. 

2.2.1 Formål i relation til personer med demens  

Nogle personer med tidlig eller lettere demens har god, stærk og sikker motorik og gangfunktion, men 
har måske mistet noget af stedsansen eller evnen til at orientere sig i tid og sted, farer lettere vild eller 
kommer ikke hjem til aftalt tid. Nogle af disse personer bliver måske hjemme af frygt for at fare vild 
udendørs, men i stedet kan de evt. støttes med hjælpemidler, så de: 
 
 
 
 
 
 
Men der findes også personer med mere udtalte (kognitive) hjerneskader, som har god og udholden-
de gangfunktion7, som ikke kun er i stand til, men decideret drages af eller MÅ gå ture, handle, møde 
andre mennesker, som MÅ UD i det pulserende liv. Og er disse personer ellers trafiksikre og ikke til 
fare for sig selv eller andre, og ønsker de ikke omsorgspersonalets ledsagelse på turen, er der hver-
ken demensfaglig argumentation for eller juridisk hjemmel til at tilbageholde dem. Man kan overveje, 
hvorledes man bedst understøtter og sikrer disse personers frie færden og udfoldelse med hjælpemid-
ler. Bedst med vedkommendes skriftlige, informerede, habile samtykke for anvendelse af teknologiske 
hjælpemidler, subsidiært med ansøgning om tilladelse til anvendelse af alarmsystem for personen. 
For disse personer kunne formålet med anvendelse af teknologiske hjælpemidler på gåture være: 
 
 
 

 8  
 9 

                                                
7 Det kunne også være den manøvredygtige rollator- eller kørestolsbruger, som snildt og ubesværet kommer omkring og 
ud og forlader eget hjem eller plejehjem.  
8 Der er evidens for at forekomsten af demens (men ikke sygdomsudvikling som sådan) er sjældnere blandt personer, der 
motionerer. Kilde dr. Med. Poul Riis, Ældreforum, Amerikansk og Hawaiitisk forskning. 

 fortsat kan komme ud, være fri 
 bevarer uafhængighed af andres hjælp  
 bevarer et funktionsniveau og lever et normalt, aktivt liv 
 har tryghed og sikkerhed ved at kunne komme i kontakt med andre. 

 At beskytte dem, uden at tage deres frihed fra dem 
 At undgå tilskadekomst/ død (fx ved at de fryser ihjel øde steder) 
 At understøtte deres gode fysiske ressourcer og funktionsniveau 
 At forebygge sygdom (og evt. demens8) med fysisk aktivitet 
 At bedre personens humør, endorfin- produktionen øges ved motion 9 
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Alternativerne er:  

 at tilbageholde personen mod vedkommendes vilje  
 hele tiden og uafladeligt at motivere personen for at forblive hjemme, måske i 

en kultur og et miljø som personen ikke bryder sig om.  
 
Det første begrænser personens frihed og er juridisk uholdbart Det andet rummer etiske aspekter og 
dilemmaer. Ingen af alternativerne er anbefalelsesværdige.  

2.2.2 Formål i relation til pårørende og omsorgspersonale 

Mange pårørende til hjemmeboende personer med lettere demens bekymrer sig ofte for den demente 
persons færden udendørs. Kan han finde hjem, hvor bliver han af, turen plejer ikke at tage så lang tid, 
klarer han frostvejret og det glatte føre? Ingen er i tvivl om, at også pårørende og omsorgspersoner 
for personer med svære kognitive skader, som ´vandrer´, har en stor psykisk og ressourcemæssig 
belastning i at ´tage hånd om og beskytte personerne med demens 24 timer i døgnet.  
 
Hvad enten det gælder pårørende eller omsorgspersoner for personer med lettere eller sværere de-
mens, kan formål med anvendelse af teknologi være at: 
 
 
 
 
 

 

2.3 Målgruppe og visitation 

Personkredsen i projekt Vær Tryg´s geografiske område, som blev tilbudt hjælpemidler til støtte for 
´Telefoni og Sporing´, var følgende: Personer fra projekt Giv tid (fem personer fik her telefoni og spo-
rings- hjælpemidler); personer fra daghjemmet HUSET, Demenscenter Nørrebro (seks personer); 
personer til Alzheimerforeningens Cafemøde (to personer); personer via enkelte visitatorer (tre perso-
ner), hjemmeplejen i Husumvænge (to personer) og fra plejehjemmene Aalholmhjemmet, Bonderup-
gård og Skjulhøjgård (tre personer)10; I alt blev 21 personer visiteret hjælpemidler til støtte for kontakt 
og kommunikation i form af Mobiltelefoner med en/ få knapper og Sporingsmobiltelefoner. 
 
Til start var der i projekt Vær Tryg ikke udarbejdet visitationskriterier for hverken Mobiltelefon med en/ 
få knapper eller Sporingsmobiltelefonen bortset fra, at personen med demens skulle have pårørende 
eller omsorgspersonale, der kunne støtte og indgå i afprøvningen og evalueringen. Personerne med 

                                                                                                                                                       
9 Endorfiner er kroppens eget ´morfinpræparat´, som automatisk produceres ved fysisk aktivitet. 
10 Oprindeligt blev også 2 personer via en udviklingssygeplejerske i Brønshøj-Vanløse-Husum visiteret til 
hjælpemidlerne. Disse blev imidlertid aldrig implementeret pga. tidsnød i projekt Vær Tryg. 

 give tryghed og sikkerhed 
 mulighed for at lave andet end ´vogte´ over personen med demens 
 reducere belastning, pres og nedslidning 
 forebygge øget sygelighed, medicinering, indlæggelse.  
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demens og deres pårørende var således velkomne til at afprøve hjælpemidlet, hvis blot de var motive-
rede, hvis de mente, at hjælpemidlet var relevant i forhold til personens tilstand og situation, og hvis 
de vurderede, at hjælpemidlet kunne understøtte sikkerhed og tryghed. Først senere og med de erfa-
ringer projektet genererede, tegnede der sig tydeligere konturer af, hvem der havde glæde af hjælpe-
midlet, og hvilke overvejelser, argumentationer og kriterier der evt. kunne være ved en fremtidig og 
mere systematisk visitation og bevilling. Mere herom længere fremme i afrapporteringen. 
 
Mobiltelefon med få knapper, model Easy5 
Projekt Vær Tryg´s første projektdeltagere skulle findes blandt projekt Giv Tid´s borgere. I denne mål-
gruppe var der to borgere, som umiddelbart så ud til at kunne have gavn af hjælpemidlet. En havde 
problemer med at huske telefonnumre og med finmotorikken i forhold til sin mobiltelefons mange og 
små taster. En anden ikke dement ægtefælle var utryg ved at efterlade sin demente og nervøse kone 
alene hjemme, når han ofte som socialt aktiv var ude af hjemmet.  
 
Desuden blev Easy5 afprøvet af en person på et plejehjem, som ofte kørte tur i lokalområdet i sin 
elektriske kørestol, og som havde oplevet det problem, at kørestolen gik i stykker på turen, uden at 
han kunne komme i kontakt med plejehjemmet og få hjælp. 
 
Mobiltelefon med en/ få knapper, model Soneco 
Medio 2007 kom en ny model mobiltelefon med én tast på markedet, mrk. Soneco. Uanset at projekt 
Vær Tryg nærmede sig afslutningen, besluttede projektet at afprøve Mobiltelefonen til to projektdelta-
gere, som tegnede til umiddelbart at kunne få udbytte af hjælpemidlet.  
 
Den ene person var gift med en dement hustru, som ofte gik tur med hunden og for vild. Derudover 
var hun meget urolig ved at være alene hjemme uden sin socialt aktive mand. Hustruen mestrede 
hverken en almindelig mobiltelefon med mange og små knapper eller den Sporingsmobiltelefon mrk. 
Free2go, som hun i første omgang var blevet visiteret til.  
 
Den anden person, som henvendte sig, var blevet henvist til projekt Vær Tryg via den stedlige visita-
tor. Hun var datter til en tiltagende svækket, syg og sengeliggende mor, og de boede i samme hus. 
Datteren bistod sin mor med meget. De havde daglig telefonisk kontakt for trygheden, men moderen 
blev også ofte hjulpet på benene efter fald. Moderen ønskede så lidt udefrakommende og fremmed 
hjælp som muligt og nødig det kommunalt installerede nødkald. Hun ville helst klare sig selv med støt-
te af datteren. Moderen mestrede ikke en almindelig mobiltelefon med mange og små knapper, lige-
som forskellige babyalarmer og kaldesystemer var afprøvet uden, at de fungerede og virkede for mor 
og datter. 
 
Sporingsmobiltelefon 
I projekt Giv Tid havde tre borgere mod på at afprøve Sporingsmobiltelefonen. Og på daghjemmet 
HUSET på Demenscenter Nørrebro fik en af omsorgspersonerne udvalgt gruppe personer med de-
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mens og deres pårørende en invitation til møde, hvor de fik demonstreret og blev præsenteret for 
hjælpemidlet, og derefter kunne vælge, om de også ville afprøve det.  
 
Dette førte til, at yderligere seks personer meldte sig som projektdeltagere. Projekt Vær Tryg vurdere-
de og besluttede i forlængelse heraf, at det var for få og udvidede derfor personkredsen. Sporingsmo-
biltelefonen blev derfor også tilbudt hjemmeboende borgere i Husum-distriktets hjemmepleje (hvilket 
resulterede i to borgere), borgere på plejehjemmene i ´projektets geografi´: Aalholmhjemmet, Bonde-
rupgård og Skjulhøjgård (hvilket resulterede i tre borgere), og to kom til i forlængelse af et af Alzhei-
merforeningens Cafe-møder, som omhandlede GPS-sporing, og som projekt Vær Tryg deltog i.  
 
Således har i alt 16 personer med demens, 15 pårørende og ca. 17 omsorgspersoner været involve-
ret i afprøvningen af Sporingsmobiltelefonen. 
 
De fælles karakteristika for de personer med demens, som afprøvede hjælpemidlet, var, at de (eller 
deres pårørende/ omsorgsperson) var utrygge, når de gik udendørs, måske for vild eller ikke kom 
hjem til aftalt tid. Flere af personerne havde været forsvundet tidligere, nogle alvorligt og flere gange, 
ligesom flere var hjulpet hjem med politiets mellemkomst. 
 
I forbindelse med udlevering af Sporingsmobiltelefonen er der underskrevet samtykkeerklæring for 
både projektdeltagelse og for accept af at kunne blive sporet på Sporingsmobiltelefonen. Desuden 
blev udlånsaftale og Ansvarsaftale vedrørende brugen af hjælpemidlerne underskrevet. 

2.4 Samarbejde  

De helt centrale personer i dette projekt var personerne med demens, deres pårørende og de om-
sorgspersoner fra projekt Giv Tid, daghjemmet HUSET, plejehjemmet Aalholmhjemmet og hjemme-
plejen i Husumdistriktet, der har været involveret.  
 
Hvad firmakontakt angår, startede projektet med at købe Sporingsmobiltelefonerne hos fa. ESS- Se-
curity, men senere blev abonnementerne flyttet til fa. Care4all. Micro-trackeren og Soneco. Mobiltele-
fonerne blev købt hos Safelink og EASY5´eren hos Telecall. 
 
Projekt Vær Tryg har samarbejdet med Sundhedsforvaltningens Juridiskeafdeling, som har godkendt 
udformning af Samtykkeerklæringen, som omhandler både projektdeltagelse og accept af sporing/ 
overvågning.  
 
Væsentligt var også den tekniske bistand fra fa. MHA-support, som forestod opsætning og program-
mering af de enkelte Sporingsmobiltelefoner på hjemmeside/ Internettet, undervisning af omsorgsper-
sonale og pædagogisk støtte til personerne med demens og deres pårørende.  
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2.5 Juridiske og etiske forhold11 

2.5.1 Hvad siger loven? 

Der er ingen eksakte, let tilgængelige og nemt anvendelige beskrivelser af gældende love og proce-
durer i relation til anvendelse af (sporings)teknologi for borgere med demens. For ikke at udlægge 
loven forkert, citerer og refererer nærværende afrapportering udelukkende fra juridisk hold. Således 
først cand.jur. Margrethe Kähler: 
 
”Den 1. juli 2003 blev loven om social service ændret, så kommunerne selvstændigt kunne træffe be-
slutning om at udstyre et dement menneske med et alarm- eller pejlesystem, ”når der er risiko for, at 
denne ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det 
enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Kun hvis den demente modsætter sig 
beslutningen, skal det regionale nævn tage stilling til sagen. Formålet med at lempe reglerne var både 
at forhindre, at demente mennesker vandrede væk og kom til skade eller i værste fald døde af det og 
at give dem større udfoldelsesmuligheder og livskvalitet, end hvis de havde været spærret inde af en 
låst dør.” 12 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Juridiske afdeling oplyser, at der skal være en betydelig og 
varig psykisk funktionsnedsættelse således, at personen ikke kan give habilt samtykke til foranstalt-
ningen samt alle kriterierne i § 125. Såfremt kriterierne for magtanvendelse ikke er opfyldt, må man 
ikke anvende alarm/pejlesystem. Derudover understreger de, at der altid skal ansøges om at anvende 
pejlesystemet, når § 125 er opfyldt - man kan ikke iværksætte det ude i enhederne uden forudgående 
tilladelse13.  
 
Gråzoner og uklarheder 
Projekt Vær Tryg har formodet, at Sporingsmobiltelefoner og Sporingshjælpemidler er et personligt 
hjælpemiddel, der falder indenfor kategorien alarmsystem og dermed en foranstaltning, som forud-
sætter personens skriftlige samtykke, inden det anvendes. Projektet har ligeledes arbejdet ud fra den 
hypotese, at samtykket skulle i stand, hvad enten projektdeltagerne var hjemmeboende og ikke mod-
tog kommunal hjælp, var hjemmeboende, som fik hjemmehjælp, gik i dagtilbud, boede i midlertidigt 
bo-ophold, eller var plejehjemsbeboere.  
 
Der foreligger i projekt Vær Tryg skriftlige Samtykkeerklæringer, som også de pårørende har under-
skrevet. Projektet har vurderet, at de projektdeltagende personer med demens var samtykkekompe-
tente i forhold til at kunne tage stilling til hjælpemidlet og dets anvendelsesperspektiv i projektet. Det 
kan dog diskuteres hvorvidt, hvordan og indenfor hvilke områder projektdeltagerne er fuldt samtykke-
kompetente, eller om de i det hele taget behøver være det for at bruge Sporingsmobiltelefoner og – 

                                                
11 Det anbefales også at læse afsnittene om juridiske og etiske forhold i delrapport 4 og hovedrapporten. 
12Teksten er fra Videnscenter på Ældreområdets tidsskrift ´Alderens nye sider´, 2005, nr. 1. 
13 Kilde: citeret fra mail fra Juridisk afdeling til projekt Vær Tryg. 
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hjælpemidler. Udover at det kan diskuteres, om projekt Vær Tryg i det hele taget kan (demensfagligt), 
må (juridisk) og bør (etisk) foretage denne vurdering.  Som der står i den norske ´Teknologi, Etikk og 
Demens´, s 56 
 

”Afgjørelser angående implementering av teknologi .... kan være vanskelig, fordi beho-
vene som vedrører vedkommendes befindende og sikkerhet ofte blir definert av 
omsorgspersoner, og pasientens opplevelse av egen situasjon kan være en anden. 
”Merkning” (tagging) av personer som har en tendens til å vandre er et eksempel. 
Dersom alternativerne til merkning er låsning av dører eller medicinering, kan merkning 
være det minst invaderende alternativet og det som best ivaretar verdigheten til 
personen med demens. Uansett løsning må personen med demens og hans/ hennes 
behov være sentrale når en tar beslutninger.” 

 
Projektet opbevarer samtykkeerklæringerne, men måske opbevares sådanne i fremtiden bedst i per-
sonens KOS- journal. 
 
Herudover kan det diskuteres, om der også skal være en type af central registrering af, hvor mange 
og hvilke personer der anvender hjælpemidlet, med hvilken begrundelse/ formål, evt. tidsbegræns-
ning. 
 
Norge viser vej 
I Norge har man taget konsekvensen af, at der er brug for at diskutere, fokusere på og afklare den 
lovmæssige brug af varslingshjælpemidler for personer med demens og deres pårørende. Man har 
her erkendt, at der tilbagevendende opstår vanskeligheder i de tilfælde, hvor omsorgssystemet ønsker 
at iværksætte sporingssystemer til personer med demens, og hvor der ikke er grundlag for brug af 
tvang. For disse personer er der i dag ikke lovhjemmel til at arrangere sporingssystemer, idet brug af 
observations- og overvågningsudstyr ikke er tilladt. Norge har derfor konstitueret et forum med kom-
munale og nationale jurister, omsorgspersoner, patientforening og ´Videnscenter for demens og al-
derspsykiatri´, som har diskuteret en række konkrete eksempler og problematikker med henblik på at 
på sigt at skabe lovhjemmel for begrænset brug af varslings- og overvågningsudstyr indenfor de-
mensområdet. Som eksempel på en person-problematik, der er diskuteret demensfagligt og juridisk, 
og en rollemodel for ´best practice´ indenfor sporingsteknologi-området, henvises til de norske case14. 
 
Juridiske aspekter udfoldes i øvrigt yderligere i projektets hovedrapport og delrapport 4, som omhand-
ler hjælpemidler, der understøtter ´Sikkerhed og Tryghed, - herunder automatiske alarmer´, hvorfor 
supplerende læsning her kan anbefales.  
 
Hvordan beskytte borgeren? 

                                                
14 Kilden er bilag 6 i den norske rapport: ´Å føle seg trygg med demens´, Sidsel Bjørneby, 2006 
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Hjælpemidler med mulighed for at spore og lokalisere den person, som bærer enheden, foranlediger 
ofte diskussion om overvågning. Nogle af disse tvister beror på misforståelser, idet mange tror, at alle 
udbydernes hjemmesider viser historikken og trafikken for hjælpemidlet, og dermed ruten for perso-
nens færden. Det er imidlertid langt fra alle udbydere, som viser personens vandrede rute. De fleste 
giver kun omsorgspersonale adgang til oplysninger om sidste position og spærrer dermed for de pri-
vate, personlige og følsomme oplysninger om, hvor og hvor længe bæreren af enheden er forskellige 
steder. Hos disse firmaer gemmes den vandrede rute i en log i nogle måneder, som kun pårørende og 
politiet i forbindelse med efterlysning, eftersøgning eller opklaringsarbejde kan få adgang til, hvis for 
eksempel en plejehjemsbeboer kommer forslået hjem.  
 
Et andet forhold, som kan bidrage til at beskytte borgeren og forebygge overvågning, handler om, at 
kun udvalgte mobiltelefonnumre bør kunne spore enhedens position. 

2.5.2 Det handler også om etik15 

Personen med demens´ tiltagende sårbarhed og reducerede evner til at tage beslutninger kan van-
skeliggøre omsorgsarbejdet. Og som tilstanden forværres, må omsorgspersonerne ofte engagere sig i 
personens liv på en måde, som kan være vanskelig både for personen med demens, en pårørende og 
omsorgspersonen selv. Dette kan igen give usikkerhed: hvad er rigtigst eller bedst at gøre? Hvor læn-
ge kan badet springes over? Er det uetisk overvågning at etablere et døralarms- og sporingssystem?  
Det er denne indblanding i den demente persons liv, der udløser de etiske dilemmaer. Når etiske pro-
blemer opstår, har det sammenhæng med: 
 

 

 

 

 

 

I god demensomsorg er der fokus på at gøre godt og ikke gøre skade, på at yde retfærdighed og på 
at opretholde personens autonomi16. Nogle etiske retningslinier for behandlingen af personer med 
demens kunne være: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Dette afsnit er inspireret af ´Teknologi, etikk og demens´, 2001. 
16 Autonomi er både retten til fri selvbestemmelse og frihed fra unødig begrænsning og indblanding, men også 
retten til at modtage hjælp og tjenester på en måde som iagttager modtagerens evner og ressourcer. 

 formålet med teknologien 
 hvor meget personen med demens skal involveres 
 effekt, virkning og grad af indgriben af teknologien og hjælpemidlet for personen 

med demens. 

 personer med demens bør have mulighed for at bruge tilbageblevne evner og 
kapacitet til at træffe beslutninger og til at udføre praktiske gøremål 

 at nægte en person at vælge er i konflikt med princippet om autonomi 
 at kende til personens specifikke evner i forhold til opgaver er nyttigt 
 der er intet formål i at beskytte en autonomi, en person ikke har. 
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Projekt Vær Tryg har haft blik for de etiske aspekter, dimensioner og perspektiver i forbindelse med 
den konkrete visitation og brug af hjælpemidlet ved sammen med pårørende, omsorgspersoner og 
projektets support-person at overveje blandt andet: 
 
 
 
 
 
 
 
De etiske aspekter og dilemmaer udfoldes også i delrapport 4, som omhandler hjælpemidler, der un-
derstøtter ´Sikkerhed og Tryghed, - herunder automatiske alarmer´.  
 

 kan det give etiske problemer for personen med demens at introducere et hjæl-
pemiddel, som personen glemmer hensigten med? 

 kan personens værdighed og integritet trues af at deltage i afprøvningen? 
 kan personen blive stresset, skadet eller ringere stillet? 
 presser projektet eller pårørende personen med demens til at deltage? 
 er der fornødne procedurer, ansvarsfordeling, brugsanvisning? 

Politiet intensiverer eftersøgning af dement mand 11/06/07 
Politiet intensiverer eftersøgningen af den demente 60-årige Egon Juhl, som har væ-
ret forsvundet siden tirsdag aften, hvor han forsvandt fra et Plejecenter i Ubberup ved 
Århus. Foto af Egon Juhl bringes her:  

Ældresagen, febr. 2005 
”Før Århus Kommune indførte elektroniske chips i skoene hos vandrende demente, 
var der over 200 anmeldelser om året til politiet af forsvundne demente – ofte gen-
gangere. I 2002 efter chipsenes indførelse kun 83. I 2003 var der 48,og i 2004 38.” 
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3. Resultat og evaluering 
Nedenfor beskrives, hvorledes afprøvningen er forløbet, og hvad der kan konkluderes for de to model-
ler Mobiltelefon med en eller få knapper. Efterfølgende beskrives forløb og konklusion på brug af Spo-
ringsmobiltelefonen. 

3.1 Aktiviteter og forløb for afprøvning af Mobiltelefon med en / få knapper 

Mobiltelefon med en/ få knapper, model Easy5 
Mobiltelefonen har været afprøvet af tre personer med demens. For en borger fungerede den ikke, da 
han havde brug for at kunne ringe op til andre og flere end de fem programmerede numre. Man kan 
sige, at dette kunne have været iagttaget og vurderet ved visitationen, og at det var forkert at visitere 
personen dette hjælpemiddel. En af de mobiltelefoner, som er kommet på markedet efter projektets 
afslutning, ville givet have passet denne person bedre. 
 
For den anden person har mobiltelefonen været meget nyttig og anvendelig. Her har den understøttet 
kontakt og kommunikation til datter på arbejde, datter hjemme, søn, egen læge og dement ægtefælle, 
mens hun var alene i hjemmet, og han gik forskellige ærinder. Nogle varede halve dage, og hustruen 
blev utryg af at være alene hjemme i længere tid.  
 
Hvad angår den tredje person har det fungeret rigtig fint og været betryggende og betydningsfuldt for 
både ham og omsorgspersonalet på plejehjemmet, at han har kunnet få telefonisk kontakt til dem, 
hvis der skulle opstå problemer med hans elektriske kørestol. Det var sket flere gange tidligere, når 
han til hverdag kørte rundt i lokalområdet.  
 
Mobiltelefon med en/ få knapper, model Soneco 
Afprøvningerne hos de to personer med demens er begge faldet særdeles positivt ud. Den demente 
hustru mestrer stadig mobiltelefonen og ringer dagligt til sin mand, hvis hun er utryg eller usikker på, 
hvor han er, mens hun er på daghjem eller alene hjemme. Den raske ægtefælle kan bedre være lidt 
borte fra hjemmet og opretholder på den måde og i kraft af hjælpemidlet et socialt liv, der er mere 
aktivt, end han ellers ville have haft mulighed for. 
 
Hvad angår den anden afprøvning taler den pårørende datters udsagn for sig selv: 
 

"Min mor faldt temmelig ofte og havde brug for hjælp til at komme på benene. Derudover 
havde hun af tryghedsmæssige grunde brug for at kunne komme i telefonisk forbindelse 
med mig. Vi havde prøvet forskellige typer af babyalarmer og mobiltelefoner, men de vir-
kede ikke for hende, og min mor ville nødig have installeret det kommunale nødkaldssy-
stem, hvor fremmede personer kom hende til undsætning efter fald. Med den lille mobil-
telefon om halsen kunne hun altid og nemt få fat i mig, og jeg kunne komme op og hjæl-
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pe. Således slap min mor for installation af nødkaldsanlæg, fremmede personers hjælp, 
at ligge (måske timer) på gulvet før jeg eller andre kom, udover at både hun og jeg fik 
tryghed ved, at vi nemt og når som helst kunne komme i telefonisk kontakt. Som hjæl-
pemiddel betragtet har det fungeret rigtig fint for os." 

 

3.2 Konklusion på afprøvning af ´Mobiltelefon med en/ få knapper´ 

Det må individuelt vurderes, hvorvidt personen har bedst gavn af den ene eller den anden model. De-
signet på mobiltelefonerne er meget forskelligt og udvikles og forbedres forsat. Nye modeller er kom-
met til efter projektafslutning.  
 
Alt i alt er Mobiltelefon med en/ få knapper et enkelt og velfungerende hjælpemiddel med et design, 
som ser ud til at understøtte brugen. Det vurderes at have god brugsværdi og betydning for personer 
med kognitive problemer, som gerne vil opretholde kontakt og kommunikation til pårørende, omsorgs-
personale og andre. Hjælpemidlet kan give tryghed, understøtte frihed og være betydningsfuldt for 
ikke kun personen med demens, men også for den (belastede) pårørende/ omsorgsperson.  

3.3 Aktiviteter og forløb for afprøvning af Sporingsmobiltelefon  

Projekt Vær Tryg startede afprøvningen af Sporingsmobiltelefonen op i et samarbejde med firmaet 
ESS- Security. Dette fa. kalder Sporingsmobiltelefonen for Free2Go. Fa. Care4 all, som projektet se-
nere samarbejdede med, og som er producent af hjælpemidlet, kalder den Lommy. Der gik dog ikke 
mange uger, og der blev ikke afholdt mange møder i arbejdsgruppen for personerne med demens, 
deres pårørende og omsorgspersonalerne, før det stod klart, at hjælpemidlet slet ikke fungerede tek-
nisk. Og det til trods for, at projekt Vær Tryg´s supportmedarbejder kørte rundt til personerne med 
demens og deres pårørende for at få teknologi og opsætning til at fungere. 
 
Kritikpunkterne var flere og udtalte. Der var meget lange udfald på Sporingsmobiltelefonen, upræcise 
og krypterede adresseoplysninger på personens position på SMS. Man skulle være længe udendørs, 
før den virkede, og der var unøjagtige positioner og huller i historikken for enheden.  
 
Dertil kom projektets erfaringer med firmaets ikke-eksisterende support og service, langsommelig ad-
ministration og regnskabsmæssige forviklinger. Da en pårørende på et af arbejdsgruppemøderne 
modtog 21 SMS´er om sin ægtefælles position fra den foregående dag, var sagen afgjort. Personerne 
med demens og deres pårørende skulle ikke trækkes gennem flere prøvelser og mere falsk tryghed. 
Kostbar projekttid var gået til spilde, og det var nu et spørgsmål om at genoprette projektdeltagernes 
tillid til hjælpemidlet og projektet. 
 
Projekt Vær Tryg fandt med hjælp og guidning fra Århus Kommune vej til firmaet Care4all i Esbjerg. 
På et arbejdsgruppemøde for projektdeltagerne, pårørende og omsorgspersoner, med information, 
demonstration, udskiftning af batterier blev der skabt fornyet håb og tro på, at hjælpemidlet kunne 
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virke og give tryghed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Der gik ikke mange dage, før alt virkede, som det skulle med supportmedarbejderens mellemkomst. 
Kronen på værket var, da det ved slutningen af projektperioden blev muligt på en lille, håndholdt com-
puter (PDA) at fremkalde et kort, på hvilket man kunne se positionen for Sporingsmobilerne.  
 
Forløbet af afprøvningen skal suppleres med nogle oplysninger, data og beskrivelser fra de konkrete 
16 visiterede Sporingsmobiltelefoner. 
 
To personer fra projekt Giv Tid fik aldrig brug for hjælpemidlet. Fru G flyttede på plejehjem og gik ikke 
mere så meget udendørs. Fru P holdt helt op med at gå udendørs, da det blev koldt vintervejr, og hun 
ikke mestrede og magtede så meget mere. Den tredje person fra projekt Giv Tid, hr. H viste sig ikke at 
fare vild. Han kendte og fulgte den daglige rute til og fra daghjemmet med diverse offentlige trans-
portmidler uden problemer. Det var tilsyneladende mere hustruens bekymring, at han skulle fare vild, 
og da hr. H ikke mestrede telefoni-funktionen i Lommy´en, blev den lagt til side. 
 
Tre af personerne på daghjemmet HUSET fik ikke brug for deres Sporingsmobiltelefon, da deres funk-
tionsniveau faldt hurtigt og drastisk. Få uger efter udleveringen af hjælpemidlet var de enten på hospi-
tal eller flyttet på plejehjem. 
 
En hjemmeboende borger i hjemmeplejens Husum-distrikt fik en Sporingsmobil uden, at der rigtig 
kom rutine og systematik i opladning og i at brug den. Grunden til, at rutinerne ikke blev rigtigt indar-
bejdet, skal søges i, at personen ikke som sådan for vild, og der var ikke tilbagevendende og påtræn-
gende behov for sporing. Man kan dermed sige, at der måske ikke var grundlag for visitationen af 
hjælpemidlet. Sporingsmobiltelefonen er returneret. 
 
En anden hjemmeboende borger gik ofte ud i haven og var også enkelte gange gået ud på vejen. 
Ægtefælle og datter var bekymrede for, om personen en dag ville begive sig længere bort, også når 
han ind i mellem var på dagcenter. Familien har stadig Sporingsmobiltelefonen af tryghedsmæssige 

 
 

Lommy i lagkage- 

udgave på møde for 

projektdeltagere 
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grunde og er glade for den. 
 
Fru D., som boede hjemme, for som tiden gik sjældnere vild, fordi hun gik mindre udendørs. Hun fik 
således efterhånden primært et telefoni- og kommunikationsbehov i forhold til at kunne få telefonisk 
kontakt til sin mand. Hun kunne imidlertid ikke finde ud af at bruge Lommy´en som telefon, men fik så 
udskiftet Lommy´en med en mobiltelefon med én knap. Denne mestrede fru D fint, og hun havde og 
har fortsat stor glæde af den, hvilket også gjaldt ægtefællen. 
 
Hr. J, som var en yngre dement, boede i starten af projektet sammen med sin kone på Amager og 
cyklede dagligt til sit Demenscenter HUSET på Nørrebro. Flere gange har hustruen kunnet spore og 
hente ham, når han kom udenfor cykelruten og for vild. Der hersker ingen tvivl om, at Sporingsmobil-
telefonen har gjort mere end almindelig god gavn, selv om hr. J ikke mestrede telefoni-funktionen, 
designet var ikke indlysende17. Hr. J bor i dag på plejehjem, men har og bruger stadig sin Sporings-
mobil, også når han er hjemme på besøg hos sin kone på Amager. 
 
Hr. U, hr. R og hr. S går også på HUSET´s daghjem for yngre demente, og de og deres pårørende 
har alle brugt og haft rigtig god gavn og tryghed af deres Sporingsmobiltelefon. En rejser en del i ind- 
og udland, en anden er hyppigt i sommerhus i Nordsjælland, og en tredje er ofte i kolonihave. For 
alles vedkommende er der tale om, at de og deres pårørende med Sporingsmobiltelefonen føler sig 
langt mere trygge og sikre. Som den ene af dem siger: 
 

”Nu hører jeg til typen, der kan fare vild i en telefonboks. Men jeg holder stadig af at 
gå tur i det fri, og her hjælper den (Sporingsmobiltelefonen, red.) mig til at turde og 
kunne….” 

 
Og en anden udtaler:  
 

”…den (Sporingsmobiltelefonen, red.) hjælper mig virkelig. Jeg må da have frihed til at 
gå og retten til at blive fundet, ligesom alle andre mennesker. Og den frihed og ret har 
jeg kun, hvis jeg har den (Sporingsmobiltelefonen, red.)…” 

 
De pågældende har alle beholdt Sporingsmobiltelefonerne efter projekt Vær Tryg´s afslutning. 
 
Hjemmeboende fru S havde stor glæde af hjælpemidlet, idet hun ofte for vild, når hun dagligt luftede 
familiens hund. For fru S.´s søn har hjælpemidlet haft afgørende og stor betydning, indtil hun flyttede 
på plejehjem. 
 

                                                
17 Iflg. Svensk (se referencelisten) skal et godt designet kognitivt hjælpemiddel bl.a. skabe sammenhæng og tryghed, 
være ”Selvforklarende” (med sit design lægge op til hvordan det skal bruges) og ”Logisk koblet” (muligt at gøre en kobling 
mellem handlinger og dens resultater, mellem kontroller og deres effekter, og mellem systemets status og det som er 
synligt).  
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Fru E var nyindflyttet på plejehjemmet, og man frygtede meget for hendes første tid efter indflytnin-
gen, da hun flere gange havde forladt hospitalet under sin forudgående indlæggelse og var faret al-
vorligt vild. Fru E endte imidlertid med hurtigt at falde til på plejehjemmet, og selv om hun undertiden 
forlod huset, mestrede hun akkurat at finde vejen tilbage. Hjælpemidlet var således overflødigt, god 
støttende pædagogisk omsorg i indflytningsfasen kunne gøre det. 
 
Endelig er der fru P, som boede på plejehjem. Fru P. er måske den person, som i projekt Vær Tryg 
har haft mest gavn af Sporingsmobiltelefonen, hvorfor denne beretning skal udfoldes noget grundige-
re. Fru P havde tidligere boet i beskyttet bolig og på to forskellige plejehjem i kommunen. Man havde 
forsøgt med forskellige institutioner og boligtyper for at motivere fru P til at opholde sig mere hjemme. 
I tiden forud for projekt Vær Tryg havde fru P i cirka halvandet år flere gange om ugen og på alle tids-
punkter af døgnet kurs mod Jylland med DSB. Den ene gang nåede hun helt til Frederikshavn, hvor 
hun blev indlogeret hos hjemmeplejen af politiet, og den anden gang havnede hun i Ålborg, hvor fami-
lien kunne sende hende hjem med en flyver til København. 
 
Fru P var rigtig godt til bens og kunne med sin rollator og på cykelstier undertiden nå rigtig langt fra 
plejehjemmet, før nogen opdagede, at hun var gået. Selv følte hun først efter lang tid, at hun måske 
var faret vild. Først når det blev for koldt, for fremmed, for utrygt og mørkt ønskede hun sig hjem, uden 
så på nogen måde at magte eller mestre dette. Ej heller bad fru P andre om hjælp. Hun var dermed i 
fare for at fare alvorligt vild på øde steder og at risikere at falde et øde sted, at få forfrysninger og blive 
overfaldet. 
 
I hverdagen måtte personalet omhyggeligt og hver morgen notere, hvad fru P. havde på for at have et 
signalement, der kunne bruges til at efterlyse ud fra senere på dagen. Hertil kom al den tid, der gik 
med at lede efter hende og ikke mindst den negative atmosfære, der efterhånden udviklede sig om-
kring hele problematikken. Fru P. blev hyppigt opfordret til at blive hjemme med den ene eller anden 
begrundelse, men det prellede af. Hvis fru P ville ud, så ville hun ud! For personalet var situationen og 
problematikken tiltagende belastende. 
 
Den lokale politikreds kendte fruen mere end godt, og som tiden gik nøjedes omsorgspersonalet med 
at faxe efterlysningen til politiet. Man var dér temmelig trætte af den tilbagevendende efterlysning af 
fru P. Også søn og datter begyndte at være udmattede og miste energi: eftersøgninger flere gange 
om ugen - undertiden også om natten - er hårdt arbejde. 
 
Fru P. fik i foråret 2007 sin Sporingsmobiltelefon18, og i begyndelsen virkede den dårligt og meget 
utilfredsstillende, på grund af det firma projekt Vær Tryg havde entreret med. Efter skift til det andet 
firma har systemet fungeret fint, effektivt og upåklageligt på teknologisiden, oplyser sønnen. Hans 

                                                
18 Der var den ´individuelle´ problemløsning omkring fru P., at hun blev visiteret 2 Sporingsmobiltelefoner: mens den ene 
var til opladning sad den anden ´klar til udflugt´ på rollatoren. Desuden fik fru P. 2 døralarmer (en på egen dør for natten, 
og en helt ude ved plejehjemmets grundstykke, for nærmere herom se delrapport 4 ´Sikkerhed og Tryghed,- herunder 
automatisk varsling´). Aftalen med de pårørende var, at fru P skulle spores hvis hun ikke var hjemme igen efter 2 timer. 
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eneste kritikpunkt er batteriernes levetid, som er meget kort. Hjælpemidlet har den betydning, oplyser 
sønnen, at hans mor som det vigtigste nu har fået sin frihed. Desuden slipper hun for de tilbageven-
dende og opslidende diskussioner om ikke at gå ud. Hans mor får nu den fysiske og mentale bevæ-
gelse, motion og friske luft, som er alfa og omega for hende. Alt i alt er det sønnens vurdering, at hans 
mor med Sporingsmobiltelefonen har det klart bedre, end hun ville have haft det foruden.  
Som sønnen udtrykker det: 

 
”GPS-teknologien viser sig at have nogle spændende social- og ældrepolitiske perspek-
tiver, idet den i modsætning til tidligere kontrol- og overvågningsredskaber ikke ind-
skrænker brugerens frihed – eller i øvrigt medfører overgreb for brugeren. Selvom min 
mor reelt ikke har haft indflydelse på, om hun vil bruge teknologien, har hun ikke på no-
get tidspunkt givet udtryk for gener – eller oplevet, at hun er under administration. Rent 
faktisk er hendes ”frihedsrum” blevet udvidet, idet vi har aftalt, at hun i dagtimerne frit 
skulle have lov til at gå. Det vil sige, at hun selv bestemmer og undgår konflikter med 
personalet. Vi aftalte, at efter to timer skal vi orienteres, og hun skal hentes hjem. Som 
pårørende er vi fri for den usikkerhed, der er i, at min mor går rundt i byen uden at ane, 
hvor hun er.”    

Uffe Chr. Petersen, Adm. Direktør. 
 
Personalet oplyser, at det har betydet meget for atmosfæren, at der ikke skal diskuteres med fru P 
mere. Det hele er nu mere roligt og trygt. Tid og ressourcer kan bruges på omsorg af fru P og de øvri-
ge beboerne frem for tilbagevendende diskussioner og efterlysningsarbejde. 
 
Fru P er ikke så mobil mere, men går stadig ud flere gange om ugen. Som en meget væsentlig side-
gevinst ved hjælpemidlet fortæller søn og personale, at det har givet en helt anderledes positiv atmo-
sfære omkring fru P, at hun nu kan gøre og gå, som hun vil, og som det passer hende. Diskussioner-
ne og arbejdet med at efterlyse hos politiet er fortid. 
 
Med afslutningen af projekt Vær Tryg har syv af de 16 projektdeltagere, som var visiteret en Spo-
ringsmobiltelefon, valgt at beholde den. De pågældende personer og deres pårørende har overtaget 
og financierer selv abonnementerne hos fa. Care4all, - en enkelt borger overvejer dog at ansøge sit 
lokale Pension & Omsorgskontor om dækning for abonnementsudgiften til hjælpemidlet. 

3.4 Konklusion på afprøvning af Sporingsmobiltelefon 

Generelt er der ikke mange personer med demens, pårørende og omsorgspersoner, der kender til 
Sporingsmobiltelefonen, der er et videnshul, som kalder på informationsarbejde og undervisning.  
 
Sporingsmobiltelefonerne virkede i begyndelsen af projektet dårligt på grund af blandt andet server-
problemer og administrative problemer hos forhandleren. Disse forhold blev der rettet op på i projek-
tets sidste fase ved at skifte til en anden forhandler. Efter skiftet har hjælpemidlet fungeret upåklage-
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ligt og rigtig udmærket.   
 
Det er muligt at søge en Sporingsmobiltelefons position på Internettet på firmaets hjemmeside eller 
via en vagtcentral, på en stationær computer, med SMS på en mobiltelefon, men som det seneste nye 
nu også via en PDA. Ved at gå på Internettet via PDA´en og her se enhedens position, kan bæreren 
af enheden findes hurtigt og nemt. Dette system ser ud til at have et godt fremtidigt perspektiv og bør 
afprøves og gennemtestes nøjere for, hvordan det virker.  
 
Sporingsmobiltelefonen kan støtte personer med lette desorienteringshandicap og deres pårørende/ 
omsorgsperson ved, at personerne mere sikkert og trygt kan og tør begive sig udenfor hjemmets fire 
vægge. Men også gruppen af sværere demente, der med en udtalt drift og et behov for at komme ud 
at gå kan sikres med hjælpemidlet ved, at de kan spores, ifald de ikke kommer hjem. Teknologien 
retter sig således mod både hjemmeboende og plejehjemsbeboere og mod både lettere og sværere 
demente - med et desorienteringshandicap i forhold til at orientere sig i tid, rum, retning, sted og/ eller 
egne data.  
 
Nogle af de personer med demens, som er blevet visiteret en Sporingsmobiltelefon, har ikke mestret 
eller brugt telefoni-funktionen. Dette kan have flere begrundelser, primært vurderes designet ikke at 
være optimalt19. Men også dét forhold at det kan være svært at høre, at den ringer, og den har ikke 
vibrator. Art og omfang af personernes kognitive funktionstab kan begrunde, at telefonifunktionen ikke 
har fungeret for personerne. For disse personers vedkommende havde en Mobiltelefon med en/ få 
taster, som de måske mestrede bedre, muligvis været et bedre alternativ. Eller måske var personerne 
bedre hjulpet med et Sporingshjælpemiddel uden tovejs kommunikation, som alene lokaliserer dem, 
ifald de er faret vild eller har forvildet sig bort. 
 
Det er afgørende, at man ud fra en personlig, individuel og demensfaglig vurdering og etiske overve-
jelser afgør og visiterer dét hjælpemiddel, der hjælper den enkelte person bedst ud fra vedkommen-
des ressourcer, potentialer, handicap og situation. Pårørende og omsorgspersoner er vigtige infor-
manter i denne afklaring. Projekt Vær Tryg har ikke fokuseret udtalt på dette, hvorfor en del borgere 
set i bakspejlet formodentlig ville have haft mere glæde af nogle af de andre telefoni- eller sporings-
hjælpemidler.  
 
Der skal foretages individuelt tilpasset og målrettet opsætning og programmering af hjælpemidlet på 
hjemmesiden af en IT-supportkyndig person, som har erfaring med produktet og de fornødne pæda-
gogiske evner til at formidle og undervise pårørende og omsorgspersonaler. Den omsorgsperson, 
som kender personen med demens, skal indgå i samarbejde omkring opsætning og programmering, 
således at de specielle faciliteter og funktioner lægges ind for personen. Det er eventuelt virtuelt hegn 

                                                
19 Jfr. fodnote 17 (om design). Lommy´ens look associerer ikke umiddelbart til en mobiltelefon, og den lille (pæne, gen-
nemsigtige, på flere måder praktiske) ´pose´ med halsstrop, er kun udviklet til at hænge om halsen. Der kunne evt. desig-
nes en anden funktionel ´pose´ som gør det muligt (og måske smart) at have Lommy´en i bæltet, på rollatoren, på krave-
revers´en, på bukse-selerne mm. 
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og faldalarm. Der skal være en grundig og tryghedsskabende implementering, og der skal løbende 
justeres og tilpasses i opsætningen, ikke mindst i opstartfasen, men også hvis personen ændrer funk-
tionsniveau. I tilfælde af tekniske funktionsfejl skal support også kunne træde akut til. Alternativt kan 
man have en servicekontrakt med forhandleren med definerede og præciserede ydelser og services, 
så de forestår opsætning og hjælp i vanskelige situationer og ved problemer. 
 
Der er flere og forskellige forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med sporingstek-
nologi, fx produktets standby-tid, firmaernes software, servermuligheder og firmaets serviceydelser. 
Generelt kan man sige, at det fungerer bedst, hvis data kommer hjem løbende via GPRS. Kombinati-
onen med GPS og GPRS har været god i projektet. Bliver data kun sendt via SMS, er det både meget 
langsomt og upræcist og må frarådes.  
 
Projekt Vær Tryg har indhentet skriftligt samtykke fra projektdeltagerne og deres pårørende. Projektet 
vurderede, at de alle havde samtykkekompetence. Der er forskellige og adskillige juridiske og etiske 
aspekter i forhold til brugen af dette hjælpemiddel 
 
Det kunne være en ide at koordinere og forankre administration, ekspertise, juridisk sagsgang, im-
plementering, programmering og indsats for udviklingen af brugen for dette hjælpemiddel. Det er ikke 
mindst i lyset af, at kommunens mange institutioner entrerer med flere forskellige firmaer, systemer og 
udbydere. Man skal her huske, at målgruppen for hjælpemidlet både findes blandt personer, der bor i 
eget hjem og kommer på dagcentre, daghjem og aflastning, samt blandt beboere på almindelige ple-
jehjem og på Demenscentrene. Indsatsen omkring denne teknologi kunne organiseres således, at 
hjælpemidlet følger og virker teknisk, uanset hvor personen med demens opholder sig hjemme eller 
på dagcenter, aflastning eller plejehjem. For nogle personers vedkommende bør hjælpemidlet kombi-
neres med andre teknologiske systemer, som findes på nogle af Demenscentrene. Det er typisk døra-
larm, omtalt i delrapport 4 om ´Sikkerhed og tryghed, -herunder automatiske alarmer´´.   
 
Hjælpemidlet har i projekt Vær Tryg haft stor og afgørende betydning for både personerne med de-
mens, de pårørende og omsorgspersonalet. Personerne med demens vil med dette hjælpemiddel i 
højere grad kunne opretholde et aktivt, levende, selvstændigt udeliv med frihed og uafhængighed af 
andres hjælp. Med den udvidede mulighed for kontakt og kommunikation, der ligger i Sporingsmobil-
telefonen, kan også alvorlige ulykker og muligvis tragiske dødsfald forebygges. De pårørende og om-
sorgspersonerne bliver aflastet mentalt og praktisk, idet de ikke i så høj grad frygter - eller skal bruge 
tid på - at lede efter personen med demens. 

Lille boks finder demente 01/05/07 
Stadig flere personer med demens går med en lille sender, så de kan findes. Flertallet af 
landets kommuner har købt disse gps-sendere, og det er ok., mener demensforening.  
         

(konstrueret avisnotits) 
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4. Konklusion på hjælpemiddelafprøvningen  
- og på delprojekt om hjælpemidler for ´Telefoni og Sporing´  
 
Virkning og drift 
De 2 afprøvede mobiltelefoner med en/ få taster har virket og fungeret ganske udmærket med bistand 
i forbindelse med implementering fra supportmedarbejderen i projekt Vær Tryg. Flere nye modeller, 
som måske er endnu bedre for målgruppen, er på vej ind på markedet. 
 
Sporingsmobiltelefonen fungerede den første tid slet ikke, fordi det firma, som projekt Vær Tryg sam-
arbejdede med, hverken havde software, systemer, administration eller kompetence, der kunne un-
derstøtte teknologien og implementeringen. Efter skift til et andet firma og med supportmedarbejde-
rens ihærdige mellemkomst rettede alt sig, og der har siden ikke været tekniske problemer. Kombina-
tionen af GPS og GPRS har været god i projektet. Med den seneste mulighed for at se en enheds 
position på et kort på en håndholdt PDA er drift og funktionalitet i top. 
 
Design 
Mobiltelefonerne med en/ få taster har design, der understøtter nogenlunde målgruppens behov. De 
ligner dét, de er nemlig mobiltelefoner, og har store og tydelige taster uden at fremtræde primitivt for-
enklede og klodsede. Mobiltelefonerne er ret forskellige i design og udformning, og det er den enkelte 
persons situation og behov, der bedst afgør, hvilket design der bedst understøtter.       
 
Sporingsmobiltelefonens design er ikke optimalt og understøtter ikke godt for brugen. Den kunne i 
højere grad ligne en almindelig mobiltelefon og være mindre i både mål og vægt. Jo fiksere, den er, 
desto større er chancerne for at motivere personen med demens til at have den på og med sig. Den 
kan ligge i lommen, syet ind i tøjet. Ligesom forskelligt designede poser og holdere til at opbevare den 
i sandsynligvis også kunne støtte op om brugen (håndværkere har fx ofte deres mobiltelefon i bæltet). 
 
Visitation og opfølgning 
Det er afgørende, at der foretages en specialiseret, demensfaglig, kompetent vurdering af den enkelte 
person med demens´ situation, behov, problemer og ressourcer. Nogle har kun brug for telefoni og 
skal så oplagt have Mobiltelefon med en/ få knapper. Andre kun for at blive sporet og skal så oplagt 
kun have et Sporingshjælpemiddel. Og en tredje gruppe mestrer telefoni og skal også kunne spores 
og skal så typisk have en Sporingsmobiltelefon. Der kan nemt fejlvisiteres, hvad disse hjælpemidler 
og teknologier angår, hvis ikke personen med demens´ situation, behov og kompetencer læses rigtigt. 
Hjælpemidlerne skal typisk tænkes sammen med andre (typer af) systemer og teknologier som for 
eksempel døralarm. 
 
I forhold til begge hjælpemidler skal der foretages teknisk opsætning og programmering ud fra den 
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enkelte persons handicap og behov. Der skal følges grundigt op på udleveringen og implementerin-
gen af begge hjælpemidler. Det skal undersøges, om det virker, og pårørende og omsorgspersonale 
skal undervises i brugen. Løbende kan personen have brug for, at programmerede numre på mobilte-
lefonen ændres, eller personen kan ændre funktionsniveau/ mobilitet og således have brug for anden 
opsætning på hjemmesiden for Sporingsmobiltelefonen.  
 
Man skal være opmærksom på de etiske og juridiske aspekter, der er i forhold til hjælpemidlerne som 
Samtykkeerklæringer og ansøgning om magtanvendelse. Især henledes opmærksomheden på, at 
sporingshjælpemidler ikke må anvendes i kommunens enheder eller hos hjemmeboende, som kom-
munen servicerer, uden juridisk godkendelse. 
 
Implementering og brug 
Både Mobiltelefonen med en/ få knapper og Sporingsmobiltelefonen understøtter ganske udmærket 
de personer, der har problemer med at orientere sig i rum, retning, tid og sted. Med hjælpemidlerne 
kan kontakt, kommunikation og socialt liv opretholdes, og personerne med demens udtrykker, at hjæl-
pemidlerne giver dem udtalt tryghed, sikkerhed, selvstændighed, frihed og bidrager til, at de er mindre 
afhængige af andres hjælp. Hjælpemidlerne beskrives som værende af stor betydning for det daglige 
virke og aktivitet. Personen kan nu færdes mere og med sikkerhed udenfor hjemmet. 
Er andet vigtigst aspekt er, at pårørende og omsorgspersoner tydeligvis aflastes. Hjælpemidlerne har 
udtalt brugsværdi og betydning efter de pårørendes og omsorgspersonernes udsagn. 
 
I projektet har hverken personer med demens, pårørende, omsorgspersoner, fagpersonale, visiteren-
de eller bevilgende instanser på forhånd kendt til hjælpemidlerne og deres anvendelsesperspektiv, - 
der er et større videnshul.   
 
Målgruppe 
Både hjemmeboende og plejehjemsbeboere samt let og svært demente personer med desoriente-
ringsproblemer kan som primær målgruppe have udtalt gavn og glæde af hjælpemidlerne.  
Også pårørende og omsorgspersoner i hjemmepleje og på plejehjem kan få betydningsfuld hjælp ved 
at blive aflastet og ved at føle tryghed over, at personen med demens kan nås over telefonen eller 
findes med sporingsteknologien.  
 
Perspektiv 
Det kan diskuteres, hvorvidt Mobiltelefon med en/ få taster er et hjælpemiddel i Servicelovens forstand 
og dermed et hjælpemiddel, man kan ansøge om og bevilges. Dette kunne fremtidige ansøgninger til 
bevilgende instanser i kommunen vise, så der kan dannes en type af præcedens. 
 
Hjælpemidlerne har ikke kun almindelig god effekt, de rummer også begge det længeresigtede per-
spektiv, at der måske vil være færre personer, der hvert år kommer ud for en ulykke eller i værste fald 
dør, fordi de ikke mestrer sikker færden udenfor hjemmet uden telefonisk kontakt, kommunikation eller 
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sporingshjælpemidler.  
 
Udbredelse af hjælpemidlerne forudsætter prioriteret, koordineret og systematiseret indsats og tilrette-
læggelse, ekspertise, oplysningsarbejde, tydelig og enkel sagsgang internt i kommunen. 

90-årig dement kvinde forsvundet på fjerde døgn 28/05/07  
En plejehjemsbeboer i Hundested har været forsvundet siden fredag formiddag. Politiet 
er på bar bund og frygter det værste. (Konstrueret avisnotits) 

”I Odense arbejder kommunen på at udstyre vandrende demente på alle 27 plejecentre 
med en mobiltelefon med satellitovervågning – GPS – siddende i et bælte eller en sele 
tværs over brystet. Fem demente bruger allerede systemet. Især den ene er en 
vandrer, som hver gang bliver fundet via satellit. Ordningen administreres af det lokale 
beredskabscenter.” 
 

Videnscenter på Ældreområdet, Alderens nye sider, marts 2005 
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5. Anbefalinger  

 At udbrede kendskabet til telefoni- og sporingshjælpemidlerne og deres an-
vendelsesmuligheder (oplysning, undervisning) 

 
 At videreudvikle designet på hjælpemidlerne  
 
 At definere og afgrænse målgruppe, serviceniveau og visitationskriterier: 

svært kognitivt skadede, der ønsker at gå og/ eller lettere skadede, der er 
utrygge; plejehjemsbeboere (og omsorgspersoner) og/ eller hjemmeboende 
(og pårørende) 

 
 At det er en og samme udbyder for alle institutioner (modsat i dag, hvor der 

er flere forskellige), således at det samme hjælpemiddel virker for borgeren 
uanset, om vedkommende er hjemme, på dagcenter, på aflastning eller på 
plejehjem 

 
 At beskrive juridiske forbehold og procedurer vedrørende telefoni- og spo-

ringshjælpemidlerne i en enkel, let tilgængelig og samlet (måske pixi-bog-
lignende) version 

 
 At brugen af Telefon- og Sporingshjælpemidler udbredes ved en prioriteret, 

systematisk indsats 
 
 At koordinere og samle administration, ekspertise, visitation og brug af Tele-

foni- og Sporingshjælpemidler i kommunen inklusiv teknisk support 
 
 At samtænke visitation af Telefoni- og Sporingshjælpemidler med andre tek-

nologiske hjælpemidler og systemer, som findes på nogle Demenscentre, 
som for eksempel døralarm. 
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