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med et andet menneske at gøre 

uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. 
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en oplagthed man får til at visne, 
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en lede som man forværrer eller fjerner. 
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1. Baggrund 
I disse tider sker der en rivende udvikling inden for robotindustrien, hvad enten man nu synes 
om det eller ej. Man kan sidde på afstand og passivt iagttage denne udvikling, man kan mere 
aktivt have synspunkter på udviklingen eller man kan vælge at gå ”ind i feltet”. Vær Tryg-
projektet har med afprøvningen af sælrobotten valgt (og vovet) det sidste.  
Uanset hvilket standpunkt man indtager, anbefaler Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, at den videre forskning, udvikling og indsats, hvad angår kognition og robotter, skal 
foregå: 
 

”…  i et balanceret samspil mellem bruger- og forskningsdreven innovation….. en 
dansk indsats … (bør) … fokusere dels på de problemer, brugere oplever i den 
praktiske brug af robotter, og dels på forskningens behov for løbende at kunne 
definere sine forskningsdagsordener og redefinere sine kritiske problemer i lyset 
heraf.”  

(Det Strategiske Forskningsråd: Det aldrende Samfund, 2006) 
 
Med afprøvningen af sælrobotten til personer med demens og nærværende afrapportering 
håber Vær Tryg-projektet at bidrage til refleksioner og diskussioner om et højteknologisk 
hjælpemiddel, herunder at sætte lys på de (demensfaglige) fordele, ulemper og etiske aspekter, 
der er forbundet med brugen af sælrobotten. 

1.1 Formål og mål med Vær Tryg-projektet 

Som nævnt i hovedrapporten for Vær Tryg-projektet var ideen med projektet at undersøge 
teknologiske hjælpemidler og systemer i forhold til de ressourcer (færdigheder, mestring, 
selvstændighed m.m.) og problemer/handicap, som borgere med demenssymptomer har. Ideen 
var desuden – og i forlængelse heraf – at undersøge, hvorvidt teknologierne kunne skabe 
tryghed og sikkerhed, understøtte selvstændighed og frihed samt forebygge ulykker og 
afhængighed af andres hjælp. 
Der var i den overordnede projektbeskrivelse beskrevet og konkretiseret forskellige mål med 
Vær Tryg-projektet. 
 
Et mål var at indsamle viden om, hvilke teknologiske hjælpemidler, der findes for borgere med 
demens. Et andet mål var at installere, afprøve og undersøge hjælpemidlerne med henblik på at 
indsamle erfaringer om, hvorvidt/hvordan/i hvor høj grad de virker. Effekten af teknologierne 
skulle evalueres af både borgere, pårørende og fagpersoner og blandt andet se på: 
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1.2 Personer med svære og komplekse handicap 

Nogle mennesker med demens har ikke kun lette eller middelsvære hukommelses-, mestrings- 
og orienteringsproblemer, men sværere, multifacetterede og komplekse typer af 
kommunikative, emotionelle og adfærdsmæssige færdighedstab. Således kan man hos nogle 
personer med udtalt demens undertiden se apati, afasi, depression, irritabilitet, vredladen og 
aggressiv adfærd, ængstelse, angst, rastløshed, råben/kalden, uro, uophørlig og hvileløs 
vandres (inden døre, bort fra hjemmet), ligesom også krops- og rumopfattelse mm. kan være 
forstyrret. Hos nogle personer med demens ses under tiden også psykotiske træk/symptomer 
udover andre fysiske sygdomme og handicap (fx gigt, knoglebrud og lammelser). 
 
Vanskeligheder med fuldt at forstå en person med kommunkationsvanskeligheder, ikan 
resultere i at omgivelserne helt eller delvis undgår at kommunikere med personen (Hallberg, 
1990; NOrmann). Og i takt med at demenssygdom sætter hindringer for den hverdagsmæssige 
kommunikation, stiger også risikoen for, at personen føler sig isoleret (Marcussen m.fl. 1995). 
 
Personer med udtalte eller komplekse demenshandicap tilbydes i Københavns Kommune typisk 
omsorg (daghjem, midlertidigt bo-ophold, plejehjem) på et af kommunens 6 demenscentre. 
 
Personer med svære og komplekse demenshandicap har ikke kun brug for personeli hygiejne, 
mad og medicin. De har også brug for tryghed, stimulation, underholdning og støtte i forhold til 
(de måske få) aktiviteter og funktioner, de mestrer og magter. Muligheder for aktiviteter, som 
føles meningsfulde for individet, er afgørende for livskvaliteten (Kielhofner, 1997), ligesom 
aktiviteter giver øget selvstændighed for individet, hvis man fokuserer på personens styrker og 
bevarede formåen. 
 
I forlængelse heraf skal også omtales de eksistentielle behov, som vi alle har – mere eller 
mindre udtalt. Her kan nævnes behovet for at være noget for nogen (eller noget), at give (og 
ikke altid modtage) berøring, respons og feedback (uanset det man gør/kan bevæge/ magter, 
kun er ganske lidt) samt udfoldelse og leg. 
 
Hvad angår behovet for berøring, skal her trækkes en tråd til professor Uvnäs-Moberg, som 

 Brugbarhed (design, funktionalitet) 
 Nytteværdi: hvornår og hvordan virker og hjælper hjælpemidlet? Hvilket kognitivt 

problem afhjælpes og hvad betyder det? 
 Hvad betyder hjælpemidlet i forhold til borgerens mestring, selvstændighed og 

uafhængighed af andres hjælp, frihedsfølelse, sikkerhed og tryghed?  
 Hvilket perspektiv er der i hjælpemidlet på sigt? 
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videnskabeligt forsker i hvordan massage, berøring, opmærksomhed og omsorg øger 
mængden af oxytocin i kroppen, og hvordan dette kan bruges professionelt af alle, der arbejder 
med mennesker i sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige sammenhænge. Hun fremhæver, 
at oxytocinet har en afgørende rolle i forhold til at berolige og angstdæmpe, at oxytocin fremmer 
afspænding, ro og hvile, og at Oxytocin som hormon og signalsubstans i hjernen har den 
modsatte virkning af de stresshormoner (bl.a. cortisol), som bliver aktiveret, når vi føler os 
pressede. Oxytoxin sænker bl.a. blodtrykket og mængden af stresshormoner, samtidig med at 
det øger smertetærsklen.  
 
I denne optik er berøring lige så vigtig ved livets begyndelse som ved slutningen, og berøring 
kan forstærke, understøtte eller erstatte den verbale kommunikation, når ord ikke længere kan 
findes, bruges eller forstås. Ikke at blive (be)rørt, at leve med konstant ”hudsult”1, kan føre til 
isolation, resignation og til alvorlig sygdom og mangeltilstande. 
 
Men mennesket har også behov for humor, spil, underholdning og fri leg. At lege er en af de 
ældste former for aktivitet, og til ”leg” hører både dét at fantasere, at iscenesætte, at optræde, at 
undersøge og opdage. Behovet for at lege er der hele livet igennem, for nogle mere end for 
andre, og mennesket har brug for en balance mellem leg, arbejde og almindelige gøremål. Her 
er det på sin plads med en henvisning til filosoffen Friedrich Nietzsche, som fremfører at vi 
aldrig skal holde op med at lege, selvom vi bliver voksne, fordi humor og leg er vigtige 
ingredienser i det levende menneskes udfoldede liv. Han siger:  
 
”I ethvert rigtigt menneske er gemt et barn, der ønsker at lege.” 
 
Vær Tryg-projektet har været inspireret af ideen om at tænke meningsfuld aktivitet, ”hudsult”, 
berøring, humor og leg ind i forhold til gruppen af (især) personer, som har tydelige, adskillige 
og komplekse ”sekundære demenssymptomer”, og som er passive modtagere af pleje og 
omsorg. Projektet har derfor også orienteret sig mod hjælpemidler, som evt. kunne 
imødekomme nogle af disse svært handicappede personers behov. Men fandtes der sådanne 
hjælpemidler, hvor var de, hvad kunne de (understøtte)?  

1.3 Fakta om sælrobotten Paro2 

Der er udviklet robotter, der kan hjælpe mennesker med funktionsnedsættelse til at udføre 
praktiske opgaver for eksempel at løfte og flytte ting, ligesom robotter i industrien kan gøre det.  

                                                
1 Den i fagkredse højt anerkendte fysioterapeut og kliniker A. Hauch, Annette Hauch-instituttet, Jægersborg, 
fokuserer på og arbejder med sammenhænge mellem krop(slige tilstande) og emotion; A. Hauch arbejder bl.a. med 
begrebet ”hudsult”, forstået som den hunger, det underskud, vi akkumulerer, når vi er ensomme og ikke (be)røres og 
bevæges.  
2 Afsnittet er kopieret fra Lilly Jensens/Hjælpemiddelinstituttets evaluering Robotsælen Paro i demensomsorg – 
evaluering af brugen i Københavns Kommune (mere herom senere), som igen har hentet oplysningerne på: 
http://paro.jp/english/ 

http://paro.jp/english/
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Men der er nu også udviklet robotter, der er beregnet til at overtage følelsesmæssige funktioner 
ved at stimulere forskellige følelser, for eksempel ansvar, omsorg og glæde.  Disse robotter 
kaldes Mental Commitment Robots eller terapeutiske robotter. De er udviklet med det formål at 
kommunikere og agere med mennesker, så disse mennesker oplever et følelsesmæssigt 
engagement i robotten. Terapeutiske robotter er designet til at give følgende effekter hos deres 
brugere:  
 
 
 
 
 
Viden om, at kæledyr kan være nyttige for mennesker ved at yde samvær, nedsætte stress og 
give en følelse af ansvar for dyret, er baggrunden for udvikling af disse robotter. Men på grund 
af allergi, infektionsrisiko, risiko for bid og kradsning samt livsnødvendig pasning af dyret, som 
nogle mennesker ikke kan varetage, kan det være vanskeligt at bruge levende dyr som 
terapeutiske elementer. I disse tilfælde kan robotter, der ligner dyr, og som kan agere som dyr, 
men som ikke behøver pleje ud over opladning af batterier, indgå som hjælpemidler til samvær 
og kommunikation med mennesker. 
 
Et eksempel er sælrobotten Paro. Den vejer 2,7 kilo og er 54 cm lang, og den har således 
størrelse og tyngde som et mindre kæledyr eller en baby. Den blev i 1993 udviklet på Intelligent 
Systems Research Institute ved National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology i Japan med det formål, at give mennesker, der ikke måtte eller ikke kunne passe et 
levende dyr, et erstatningskæledyr.  
 
Dens pels er hvid, blød og syntetisk, så den ikke generer allergikere, og den er langtidsholdbar 
og taber ikke hår. Den kan fx tåle at blive strøget over pelsen (kælet for) og tabt utallige gange, 
da den er testet på disse områder. Sælen har censorer for berøring, lys, lyd, temperatur og 
stillingsændringer. Den kan derfor se forskel på lys og mørke, reagere på mennesker i dens 

 Psykologiske reaktioner i form af afslappelse og motivation 
 Fysiologiske i form af styrkelse af vitale reaktioner  
 Sociale i form af stimulering til kommunikation med omgivelserne.  

Sælrobotten Paro 



 
 

8 

nærhed på grund af tale, bevægelser, varme eller berøring.  
 
Paro registrerer sit navn eller accepterer et nyt navn, hvis det nævnes hyppigt, ligesom den 
gentager bevægelser, der ser ud til at medføre kram og kælen. Den siger forskellige lyde og 
udtrykker tilfredshed og ængstelse. Den er frisk om dagen, bliver træt om aftenen, tilpasser sig 
den enkelte brugers vaner og talemåder og viser en adfærd, der passer til personen. Paro 
bevæger hoved, hale og luffer og virker meget levende. Desuden kan den udtrykke følelser som 
for eksempel overraskelse eller glæde ved selvstændigt at give små lyde eller dreje hovedet, 
blinke med øjnene m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paros udviklere har undersøgt effekten af brugen af den som kæledyr hos både børn og ældre 
mennesker. Resultaterne viser, at den frembringer de samme følelser i mennesker som rigtige 
kæledyr. Desuden viser undersøgelserne, at samværet med de terapeutiske robotter nedsætter 
stress, højner humøret og mindsker depressioner. Testpersonerne blev også bedre til at 
kommunikere og agere sammen med deres omgivelser. Testene viste også, at hjerneaktiviteten 
hos personer med demens blev forøget med 50% efter bare 20 minutters samvær med sælen, 
hvilket tyder på, at den påvirker minder fra et eller andet fra tidligere i livet. Det var særligt 
kvinder over 60 år og de mennesker, som i forvejen holdt af kæledyr, der reagerede positivt på 
sælen. Sælen er ifølge udvikleren afprøvet flere steder i verden, samt i muslimske og kristne 
lande med samme resultat. Alle steder vækker sælen følelser, som var den et rigtigt kæledyr. 
Den løsner op, skaber minder og giver tryghed. 
 
Desuden viste en undersøgelse af omsorgspersonalet, hvor sælen blev brugt af nogle af de 
ældre beboere, at de oplevede, at arbejdets mentale belastning blev mindre, og at sælen kunne 
fungere som et kommunikationsled mellem de ældre og deres hjælpere. 
 

 

Eksempler på sælrobottens 

forskellige udtryk 
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Der er solgt ca. 700 sæler i Japan. Ca. 80% af disse er købt af private, mens de 20% bruges i 
plejehjem og hospitaler. 

1.4 Et hjælpemiddel til de svageste ? 

Da Vær Tryg-projektet i efteråret 2006 erfarede, at der var nyudviklet en robot, som gav 
feedback på berøring, tale og kontakt, opstod ideen med at afprøve dette hjælpemiddel til 
personer med  de ovenfor nævnte handicap. Da den japanske producent af sælrobotten Paro 
oplyste, at der hverken var sælrobotter eller forhandler i Danmark, fik Vær Tryg-projektet 
mulighed for at låne en fra det meget imødekommende svenske Hjälpmedelsinstitut.  
 
Efter et par måneders pilotprojekt og afprøvning af den svenske sælrobot på Demenscenter 
Pilehuset i foråret 2007, blev det besluttet at importere sælrobotter til afprøvning på alle 
Demenscentrene. Afprøvningen skulle foregå på Demenscentrene, fordi det var dér personerne 
med de sværeste demenshandicap opholdt sig, og fordi der i dette miljø var fagpersoner, som 
arbejdede efter Tom Kitwoods omsorgsfilosofi3. Med denne filosofi som udgangspunkt var der 
en begrundet formodning om, at man dér havde både en motivation for og et kritisk blik på en 
ny ”metode” eller redskab (blandt eksisterende, adskillige andre) i demensomsorgen.  

                                                
3 Ifølge hjemmesiden www.tomkitwood.dk er en grundantagelse i Tom Kitwoods teori, at personalets omsorg har 
afgørende betydning for udviklingen af den enkelte persons demensforløb. Grundantagelsen bygger på en bestemt 
opfattelse af demens, der er langt mere end blot en svækkelse af hjernens intellektuelle funktion. Demensbilledet hos 
den enkelte person er, ifølge teorien, et samspil mellem 5 lige vigtige faktorer, der kan indsættes i en formel: 
Demenssygdom = P(personlighed) + B(biografi) + H(helbred) + N(neuropatologi) + S(socialpsykologi) 

http://www.tomkitwood.dk
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2. Forløb, planlægning og organisering  

2.1 Sælrobotten importeres og kommer på Demenscenter 

Efter diskussioner i arbejdsgruppen blev det besluttet at importere 12 sælrobotter, idet en række 
daghjems-enheder og enheder med midlertidigt bo-ophold på kommunens demenscentre 
tilkendegav, at de gerne ville indgå i afprøvningen af sælrobotten. Der blev således, efter 
omstændeligt papirarbejde med importtilladelse, told, moms og udarbejdelse af dansk 
brugsanvisning og billedmanual, hjemtaget 12 sælrobotter (à ca. kr. 30.000) til 6 daghjem og 4 
midlertidige boophold, hvormed de første 10 sælrobotter kom i afprøvning. Den 11. sælrobot på 
plejehjemmet Bryggergården kom ikke i test, da man dér ventede på at blive åbnet som 
demenscenter for hjemmeboende borgere med demens. Den 12. og sidste sælrobot blev 
overtaget og købt privat af én af borgerne, idet hun efter at have lånt den svenske sælrobot var 
blevet så glad for den, at hun helst skulle have en alene og for sig selv. 
 
De 10 sælrobotter kom ud på Demenscentrene den 23. maj 2007 – under stor medie-
bevågenhed. Sælrobotten har i øvrigt haft ikke så lidt medieinteresse og -tække, se hoved-
rapportens afsnit 4.7, som kommer nærmere ind på, hvordan projektet er blevet omtalt i 
medierne, samt beskriver vores optræden på konferencer og i film.  
  
I forbindelse med at sælrobotterne blev leveret til Demenscentrene, fik de forskellige, stedlige 
navne som Luffe, Muffe og Karoline. Ud fra den måde omsorgspersonerne og personerne med 
demens modtog, brugte og omtalte hjælpemidlet på, blev det i projektet senere besluttet at 
kalde hjælpemidlet for en sælrobot – i stedet for robotsæl (som den ellers oftest benævnes). 
Argumentationen gik på, at hjælpemidlet langt overvejende blev opfattet, behandlet og ”taget 
hånd om”, som var den en sæl, et dyr og en ”livagtig størrelse”, mere end den var en robot, en 
maskine og et intelligent stykke højteknologi. 
 
Nærværende evaluering og dataindsamling baserer sig på en afprøvning af sælrobotterne på 
Demenscentrene fra maj 2007 til afslutningen af Vær Tryg-projeketet 31. december 2007, 
svarende til ca. 7 måneder.  

2.2 Arbejdsgruppen 

Inden sælrobotterne kom ud på Demenscentrene, blev der etableret en arbejdsgruppe 
bestående af fagpersoner fra de omtalte 10 demensenheder. De fagpersoner, som var ansvar-
lige for afprøvning af sælrobotten, mødtes 4 gange frem til udløbet af projektperioden 31. 
december 2007 for at give hinanden faglig sparring, dele erfaringer, diskutere og evaluere 
hændelser, situationer, forløb m.m.  
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Det blev diskuteret og besluttet i arbejdsgruppen, at det var op til de enkelte demensenheder at 
planlægge og egenhændigt beslutte, hvornår og hvordan den konkrete afprøvning af og 
eksperimentation med sælrobotten skulle foregå lokalt. Med sælrobotterne fulgte alene en 
kortfattet brugsanvisning/udvidet brugsmanual og (senere) et ”idekatalog” med hypoteser for, 
hvem hjælpemidlet måske kunne gavne (målgruppe) og hvilken effekt man eventuel. kunne 
opnå. Demensenhederne fik herudover ingen faglig bistand eller inspiration, kun tilsagn om, at 
de kunne henvende sig, hvis de havde brug for support. Arbejdsgruppen blev orienteret om, at 
enhederne kunne beholde sælrobotterne efter Vær Tryg-projektets afslutning, hvis robotterne 
var til gavn og glæde for de stedlige borgere, men at de efter projektets afslutning 31. december 
2007 ikke kunne regne med faglig sparring, support og andet fra Vær Tryg-projektet. 
 
Det blev samtidig i arbejdsgruppen principielt besluttet, at sælrobotten ikke skulle erstatte 
nærvær, menneskelig interaktion og kommunikation, omsorg og kvalitet i relationer – den måtte 
ikke blive en passiv metode. Den skulle så vidt muligt supplere, berige og understøtte 
demensfagligheden som endnu et redskab og endnu en metode eller tilgang. Gruppen drøftede 
også, at både borgere, pårørende og personale kunne have bekymring eller frygt for, at 
teknologi skulle erstatte omsorg og menneskelig kontakt, og at projektet derfor også skulle tage 
hånd om og højde for denne frygt. 
 
Arbejdsgruppen diskuterede en række forhold, som skulle undersøges, bl.a. om sælrobotten på 
det mere overordnede plan passede med Tom Kitwoods værdigrundlag, som Demenscentrene 
arbejder ud fra. Men der blev også fremlagt og diskuteret, hvordan personerne med demens 
reagerede på sælrobotten (positivt som negativt, forudsigeligt som overraskende), man gav 
gensidigt hinanden ideer til ”alternative” eller anderledes måder at bruge sælrobotten på, 
ligesom ”sideeffekter” ved brugen blev diskuteret (for eksempel aflastning for personalet). 
Arbejdsgruppen diskuterede også de specifikke formål med afprøvningen og hypoteserne for 
målgruppe, effekt m.m., og disse gengives i det følgende. 

2.3 Formål med afprøvningen 

Det overordnede formål med afprøvningen var at undersøge, om sælrobotten passede med 
Tom Kitwoods værdigrundlag og den faglighed, som udfoldes på Demenscentrene, og at 
undersøge, hvad der skete i personernes direkte kontakt med sælrobotten. Afprøvningen skulle 
derfor primært undersøge sælrobotten i forhold til Tom Kitwoods idé om ”menneskets 5 
grundlæggende socialpsykologiske behov”: 
 
 
 
 
 

 tilknytning (sikkerhed, tryghed, genkendelse og glæde ved følelsesmæssig 
tilknytning til personer, steder/genstande) 

 inklusion (invitation til fællesskabet i stedet for at være isoleret og utryg i en 
uforståelig verden og hverdag)  

 identitet (at (gen)kende sig selv – og at andre (aner)kender og møder én – 
som den levende person vedkommende er, med egen tænkning, følelser og 
levet liv) 

 trøst (ømhed, nærvær og lindring af smerte, sorg. Ro og omsorg, når 
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Hypoteserne for, hvilke personer, med hvilke demenshandicap (målgruppe) der kunne have 
glæde af hjælpemidlet, og hvordan de ville reagere på sælrobotten (effekt), skitseres nedenfor. 

2.4 Målgruppe 

Det var ideen at afprøve sælrobotten i demensmiljøerne på kommunens Demenscentre, dels i 
forhold til enkelte borgere med demens, dels i demensmiljøernes grupper og fællesskaber. 
Hypotesen var, at borgere med følgende karakteristika kunne have glæde og gavn af 
sælrobotten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsgruppens medlemmer var enige om, at ingen borgere som udgangspunkt skulle 
ekskluderes af tilbudet, dog skulle sælrobotten selvsagt fjernes fra eventuelle borgere, som følte 
sig krænkede eller provokerede, fordi de opfattede sælrobotten som barnliggørende, og fra 
borgere som blev kede af det eller ulykkelige, fordi de ikke kunne honorere sælrobottens ”krav” 

 personer, som let eller ofte ”falder hen”, sover og ”bliver fjerne” 
 personer, som i visse (pleje)situationer er triste til mode og ”tunge i humøret” 
 personer, som er svære at motivere for (samarbejde i relation til) bestemte 

gøremål eller (personlig) pleje 
 personer, som savner, har udtalt behov for og/eller glædes ved: beskæftigelse, 

aktivitet og ageren, stimulation, leg, kontakt og kommunikation. Og som 
desuden glædes ved eller savner at få respons og ikke mindst reaktion herpå... 

 personer, som savner at give (og ikke altid modtage) og ”at være noget” for 
nogen eller noget (nogle personer er for eksempel glade for Demensdukker) 

 personer, som er forvirrede 
 personer, som let bliver irriterede, aggressive 
 personer, som er urolige, omkringvandrende, persevererende, og som har 

svært ved at ”holde fokus” 
 personer, som er ængstelige eller decideret angste 
 personer, med nedsat eller intet verbalt sprog. 
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eller ”kald” på omsorg, opmærksomhed og kærlighed. 

2.5 Effekt og sideeffekt 

Det var projektets hypotese, at der kunne iagttages forskellige individuelle reaktioner på 
sælrobotten, såsom mere og bedre ”vågenhed” (arousal), glæde, meningsfuld beskæftigelse, 
(indre) ro, ageren, stimulation, leg og kontakt, og mindre ængstelse, bekymring, angst, forvirring 
og vandring omkring. Måske kunne sælrobotten også være befordrende for samarbejdet i 
(pleje)situationer? Eller imødekomme nogle af de mere eksistentielle behov: øget identitet som 
omsorgsgiver, glæde ved ”at give” og ”at være noget” for nogen eller noget? 
 
I forhold til enhedernes grupper af borgere med demens, overvejede projektet også om 
sælrobotten kunne skabe mere kommunikation (verbalt og nonverbalt), kontakt, interaktion og 
social funktion borgerne imellem – men stemningsløft, øget accept af medbeboeres 
(anderledes) interesser, aktiviteter og gøremål og øget aktivitet kunne måske også iagttages?  
 
Projektet overvejede også, hvorvidt sælrobotten muligvis havde nogle personale- og arbejds-
mæssige sideeffekter, såsom at den kunne udgøre en pædagogisk metode mere i forhold til 
Kitwoods omsorgsmetode, og at den kunne skabe øget opmærksomhed til og brug af (social- 
og krops)pædagogiske metoder, herunder berøring og bevægelse – kropsligt-fysisk såvel som 
emotionelt. 

2.6 Hvordan evaluere? 

Udfordringen var som udgangspunkt: Hvordan overhovedet ”indfange” og ”læse” effekten af en 
robot og dét (ubekendte), den gør? Når det skal undersøges, hvad der sker i den direkte her-
og-nu kontakt med sælrobotten, når man vil undersøge kvalitet i kontakt, kommunikation og 
andre kvalitative parametre, når man vil undersøge, hvorvidt noget passer ind i et værdisæt – 
hvilken metode, ”brille” eller optik kunne så registrere, beskrive og fortolke?  
 

 
 
Efter faglig sparring med demensspecialister endte evalueringen med at indeholde flere 
forskellige typer af dataindsamling og både projekt-eksterne og -interne evalueringer.  

Hvordan aflæses kvalitet i kontakten mellem 
personer og sælrobotten ? 
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De projekt-eksterne evalueringer skulle med deres blik ”udefra” mere objektivt evaluere effekten 
af afprøvningen. Der blev planlagt 3 forskellige analyser og evalueringer: For det første 
interviews af henholdsvis arbejdsgruppemedlemmer (demens-fagpersoner) og pårørende, som 
skulle fokusere på hvordan sælrobotten passede ind i Demenscentrenes værdigrundlag, 
beskrive på hvilken måde sælen eventuelt kunne bruges mest hensigtsmæssigt (til hvilke 
personer eller grupper) og give et fingerpeg om, hvilke etiske overvejelser, der er vigtige at gøre 
ved brug af sælrobotten. 
 
For det andet skulle der, som en art antropologisk observationsstudie og feltarbejde foretages 
såkaldte DCM-mapninger (ad modum Tom Kitwood, se referencelisten), fordi denne metode er 
udviklet og specielt designet til at undersøge en dement persons befindende og desuden er en 
anvendt kvalitetsudviklingsmetode, der bruges på Demenscentrene. I observationsperioden 
registreres borgerens befindende i forbindelse med de forskellige aktiviteter, personen (ikke) 
deltager i, og det generelle befindende registreres. Gennem metoden afdækkes, om 
aktiviteterne synes meningsfulde for den enkelte og for gruppen. Den enkeltes og gruppens 
humør og engagement er det væsentligste parameter for at sige noget om befindende. Gennem 
metoden er det endvidere muligt at undersøge, hvilke aktiviteter og interaktioner, der synes at 
bidrage til opfyldelsen af de grundlæggende psykologiske behov, og hvilke interaktioner, der 
styrker borgeren med demens i fortsat at forblive en person.  
 
Endelig blev det besluttet, at der som det tredje skulle foretages Marte Meo-analyse, idet denne 
metode på baggrund af analyse af videooptagelser søger at fremme samspillet, samarbejdet og 
kommunikationen mellem mennesker, som en ressource- og løsningsorienteret metode. 
Metoden sætter kontakt og især kropslig kommunikation ”under lup” for at få indsigt i, hvilke helt 
specifikke elementer i og dele af kommunikationen, der virker/ikke virker i relation til den enkelte 
person med demens (se referenceliste). 
 
Hvad angik de projekt-interne erfaringer og evalueringer, blev der udarbejdet et spørgeskema, 
som kunne indsamle en række af de mere kvantitative data (hvor mange borgere, hvor ofte, 
hvor længe ad gangen m.m.). Desuden samlede Vær Tryg-projektet hen ad vejen erfaringer og 
eftertanker – ikke mindst inspireret af diskussionerne i arbejdsgruppen, læsning af andre 
evalueringer, studiebesøg og feedback fra en række ”ekstraordinære” udlån af sælrobotten4. 
 
Nedenfor gengives først de eksterne evalueringer i form af (dele af) konklusionerne fra hhv. 
omsorgsperson- og pårørendeinterviewene (afsnit 3.1), DCM-mapningen (afsnit 3.2) og Marte 
Meo-analysen (afsnit 3.3). Herefter følger i afsnit 3.4 de projekt-interne kvantitative data for 

                                                
4 Sælrobotten har desuden været udlånt til 5 plejehjem, 1 institution for udviklingshæmmede, Etisk Råd, 
Eksperimentariet (museum) flere gange, tv- og filmoptagelser flere gange samt enkelte privat- og fagpersoner. 
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brugen af sælrobotten. En sammenstilling og opsamling af konklusionerne fra de 4 forskellige 
evalueringer afrunder rapportens afsnit 3. 
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3. Resultat og evaluering 

3.1 Omsorgspersoners og pårørendes holdninger 

Evalueringen er foretaget af ergoterapeut, M.Sc. Lilly Jensen, Hjælpemiddelinstituttet, på 
baggrund af fokusgruppeinterview med 7 fagpersoner fra demensomsorgen i Københavns 
kommune, evalueringsmøde med 8 fagpersoner, fokusgruppe interview med tre pårørende og 
interview med 1 pårørende. Der foreligger en evalueringsrapport på 40 sider Robotsælen Paro i 
demensomsorg – evaluering af brugen i Københavns Kommune. Konklusionen på 3 sider lyder 
ordret som følger: 
 
”En del af formålet med evalueringen var at tilvejebringe en tilkendegivelse af, om brugen af 
sælrobotten Paro som hjælpemiddel i demensomsorgen i Københavns Kommune har en positiv 
virkning i forhold til demenscentrenes arbejds- og værdiggrundlag. Det vil sige, om den som 
aktivitet for mennesker med demenssygdom kan skabe tilknytning (sikkerhed, tryghed, 
genkendelse og glæde ved følelsesmæssig tilknytning til personer, sted/genstande), inklusion 
(invitation til fællesskabet, i stedet for at være isoleret og utryg i en uforståelig verden og 
hverdag), identitet (at (gen)kende sig selv – og at andre (aner)kender og møder en – som den 
levende person, vedkommende er, med egen tænkning, følelser og levet liv), trøst (ømhed, 
nærvær og lindring af smerte/sorg. Ro og omsorg, når omverdenen virker fragmenteret og 
uoverskuelig), og meningsfuld beskæftigelse (at føle værdi ved at bruge færdigheder og 
kræfter på noget, der er betydningsfuldt. Initiativ til handling mødes med åbenhed, nysgerrighed 
og vilje til hjælp). Både pårørende og fagfolk mener, at aktiviteter med og terapeutisk brug af 
sælrobotten kan bidrage til og fremme disse effekter, hvilket beskrives med mange eksempler. 
Disse beskrevne eksempler med brug af sælrobotten, som kan ses i skemaerne med data-
opgørelserne, stemmer overens med og belyser i praksis Kitwoods personorienterede omsorg, 
der har som omdrejningspunkt at bevare det enkelte individs værdighed. Sælrobotten Paro ser 
ud til at kunne bidrage til denne proces. 
 
En anden del af formålet med evalueringen var at få beskrevet på hvilken måde sælen evt. 
bruges mest hensigtsmæssigt, til hvilke personer eller grupper, samt at få et fingerpeg om, 
hvilke etiske overvejelser, der er vigtige at gøre ved brug af sælrobotten. 
 
Sælen er blevet brugt på demensområdet til personer, som repræsenterer mange forskellige 
stadier af sygdommen. Lige fra hjemmeboende personer, der benytter daghjem, til personer der 
benytter midlertidigt boophold/plejehjemsbeboere. Resultaterne angiver tydeligt, at sælen skal 
bruges med omtanke, og at den skal tilpasses individuelle behov hos brugeren. En tæt 
observation og opfølgning er nødvendig, for at sælrobotten ikke skal stresse brugeren, men 
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derimod give positive oplevelser og kontaktformer. Det forudsætter derfor, at der er 
tilstrækkelige personaleressourcer til at analysere behov og følge op på brugen af sælen. Den 
kan ikke erstatte menneskelig kontakt og omsorg. 
 
Resultaterne tyder på, at sælrobotten fx kan bruges terapeutisk til at: 
 
Stimulere sprog 
Skabe tilknytning 
Dæmpe uro  
Give tryghed og trøst 
Stimulere til aktivitet  
Skabe interesse, glæde og opmærksomhed 
Give mulighed for at yde omsorg  
Skabe inklusion og samvær i gruppe 
Styrke identitet 
Give beskæftigelse og ansvar  
Give social aktivitet  
Virke som genoptræningsgenstand: Kan klappes, vaskes, gås tur med m.m. 
Give sansestimulering 
Bremse aggressivitet  
Fremme afledning 
Skabe fællesskab med humor og latter 
Øge sociale kompetencer 
Give personalet mulighed for at aflæse borgerens sindstilstand 
 
Sælen kan fx også afsløre, hvad en borger kan lide, hvilket personalet kan bygge videre på i 
andre situationer. Men igen kan den virke modsat ønsket effekt og evt. irritere eller stresse 
yderligere. Derfor er en grundig forståelse af borgeren, en nænsom afprøvning af robotten og 
en tæt opfølgning nødvendig. Det er dog helt tydeligt, at sælen især kan skabe glæde og følelse 
af samvær og ansvar hos nogle borgere og i særdeleshed hos kvinder. Men også her skal 
sælen ikke påduttes borgeren, men bruges på borgerens præmisser, og det skal løbende 
vurderes, om den er et positiv element i borgerens tilværelse. 
 
Da sælrobotten er aktiv og appellerer til kommunikation på grund af sine bevægelser, lyde og 
blinkende øjne kan den måske give en ekstra dimension i form af feedback til brugeren, hvilket 
fx de hyppigt brugte terapeutiske dukker eller andre typer af hjælpemidler ikke gør. Men 
dataene fra evalueringen indeholdt ikke eksempler, der belyste dette yderligere. Fagfolkene 
påpegede dog den dimension, at sælrobotten er neutral, vedholdende i sin kontakt og svarer 
’relevant’ hver gang med sine små lyde. Disse aspekter kan have en væsentlig betydning for, at 
mennesker med demens finder behag i dens selskab, da den af samme grund leverer en 
kommunikation, der er ufarlig, forståelig og tryg. 
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På de afdelinger, hvor sælen er blevet afprøvet, har personalet desuden brugt den til 
gruppeaktiviteter. I disse tilfælde kan den bruges på lige fod med alle andre aktiviteter – fx 
kartoffelskrælning eller sang – til at skabe beskæftigelse, opmærksomhed og kommunikation. 
Men gruppeaktiviteten med sælrobotten kan også bidrage til at afdække, hvilke borgere, der 
kunne have gavn af at bruge den individuelt terapeutisk. Fagpersonerne nævnte desuden også, 
at sælen bidrog til fælles brug af humor, grin og legende aktiviteter, hvilket er med til at styrke 
oplevelse af fællesskab, at kunne yde og ikke blot modtage samt at være værdsat i en gruppe. 
Så selvom brug af sælen i grupper ikke som helhed ser ud til at bibringe noget nyt, så kan der 
være særlige aspekter, som netop sælen fremkalder, men som fagpersoner eller pårørende 
endnu ikke har sat ord på. 
 
Når sælen ligger fremme i afdelingerne er det sjældent, at beboerne selv tager initiativ til at 
bruge den, hvilket ikke absolut skal tydes som manglende interesse, da initiativløshed er et 
hyppigt og tidligt symptom ved demenssygdommen, som fagpersonerne i fokusgruppen 
påpegede. 
 
Angående etikken omkring brug af sælrobotten, så har hverken pårørende eller personale 
særlige problemer ved at bruge den. Det skal bare sikres, at der er personale nok til at yde en 
værdig og aktivitetspræget omsorg, så det ikke bliver til: ”Ta’ den sæl her og sæt dig derover!”. 
At bruge sælen kræver en grundig og kvalificeret faglig/terapeutisk indsats i form af individuel 
analyse og opfølgning, hvor det også er vigtigt at tage vare på brugerens værdighed og 
forebygge evt. mobning, jalousi eller konkurrence fra medbeboere om at have sælen. Brug af 
sælrobotten forudsætter refleksiv tilgang. 
 
Evalueringens resultater viser også, at det er vigtigt, at sælen introduceres grundigt for 
personalet. Både teknisk og i forhold til terapeutisk brug af den. Ledelsen skal sørge for, at der 
sættes en struktur for afdelingens arbejde med sælen, og andres erfaringer med terapeutisk 
brug af sælen skal præsenteres – også gerne de udenlandske resultater. 
 
Generelt blev sælen omtalt som sød, bedårende og lækker. Den kunne i visse tilfælde være for 
tung at gå rundt med, men selve tyngden kunne også virke beroligende. Nogle fandt den 
vanskelig at tænde og slukke, men ellers fungerede den fint. Derimod var alle enige om, at 
prisen var meget høj. De pårørende mente, at den gavn, som sælrobotten gjorde, ikke stod i et 
rimeligt forhold til dens pris. Men denne vurdering skal ses i sammenhæng med de pårørendes 
få oplevelser med sælrobotten i demensomsorgens praksis.  
 
Denne evaluering har som grundlag erfaringerne med brug af 12 sælrobotter i 7 måneder i 
2007, som det er oplevet af fagpersonale (antal 8) og pårørende (antal 4). Fagpersonalet har 
arbejdet med sælen som en stimulator for gruppeaktiviteter og som terapeutisk brug for 
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enkeltpersoner. De pårørende har hovedsageligt set sælen i brug ved gruppeaktiviteter, og en 
enkel af dem har oplevet, at hendes mand var optaget af sælen. Evalueringen har samlet en 
række eksempler på brug af robotten, samt pårørendes og fagfolks refleksioner om brug af 
sælen. Materialet belyser, hvordan sælen kan fungere inden for demensområdet under de 
forhold, der har været tilstede i Københavns Kommune. 
 
Evalueringen viser nogle tendenser og skaber nogle scenarier for mulig brug af sælrobotten. 
Men grundlaget for evalueringen er for lille og spredt til at kunne generalisere ud fra. Effekten af 
brug af sælrobotten Paro på demensområdet kræver større og mere strukturerede 
undersøgelser, hvilket resultaterne fra denne evaluering kan være med til at målrette.” 

3.2 DCM-mapning 

DCM-mapningen er i en let justeret form anvendt som metode for denne evaluering. 
Evalueringen er foretaget af firmaet energy2work ved Vibeke Drevsen Bach, certificeret 
underviser i Dementia Care Mapping. Evalueringen med titlen EVALUERING gennem brug af 
DEMENTIA CARE MAPPING – Robotsælen Paro’s effekt på befindende for mennesker med 
demens som fortsat er hjemmeboende baserer sig på 3 DCM-mapninger foretaget på 
forskellige Demensdaghjem. Evalueringsrapporten er på 188 sider inkl. bilag. 
 
Da konklusionen fra DCM- evalueringen af sælrobotten er meget omfattende, gengives 
nedenfor – og med forfatterens accept og godkendelse – kun dele af konklusionen.   
 
Således gengives i afsnit 3.2.1 konklusioner på en række hypoteser, der er arbejdet med i 
projektet. I afsnit 3.2.2 konkluderes på spørgsmålet om, hvorvidt sælrobotten gennem 
anvendelse af Tom Kitwoods ”positive interaktionsformer” kan støtte personen med demens i at 
forblive en person. Endelig konkluderes der i afsnit 3.2.3 på, hvorvidt personalets umiddelbare 
fornemmelse for sælrobottens effekt har overensstemmelse med det, der observeres gennem 
DCM-metoden. Afsnit 3.2.4 konkluderer endeligt på ”Evaluering gennem brug af DCM-
mapning”. 

3.2.1 Besvarelse af hypoteser    

Kan sælrobotten bidrage til at opfylde de grundlæggende psykologiske behov? 
En af Tom Kitwoods hovedpointer er, at hvis de grundlæggende psykologiske behov løbende 
og til en vis grad bliver opfyldt, vil det afspejle sig i graden af psykisk befindende. Opfyldes bare 
”et par af behovene”, vil flere af de øvrige behov indirekte også blive opfyldt, idet de 
psykologiske behov som oftest opfyldes i klynger. Det gør sig gældende i denne undersøgelse 
for flere af kvinderne og en enkelt mand.  
 
Evalueringen viser, at sælrobotten og samværet omkring denne kan bidrage til opfyldelsen af 
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de 5 grundlæggende psykologiske behov. Samtidig står tilbage at sælrobotten med endnu 
større personalemæssig opmærksomhed, individuelle tilgange og større viden om hvordan man 
kan anvende den – pædagogisk og terapeutisk – rummer potentialer for at opfylde de 
psykologiske behov i endnu større udstrækning.  
 
Nedenstående er en kort gennemgang af disse 5 psykologiske behov, og hvordan sælrobotten 
bidrager til at opfylde disse behov.  

Meningsfuld beskæftigelse  
At sælrobotten synes at være en meningsfuld beskæftigelse konkluderes på baggrund af det 
humør og engagement, som den enkelte eller gruppen viser, når de er i direkte interaktion med 
den eller engageret omkring den. Sælrobotten er dog ikke meningsfuld for alle, og ikke 
meningsfuld i lige stor udstrækning eller i lige lang tid. Graden af befindende varer altså ved 
forskelligt og af forskellige grunde og betyder at graden af meningsfuldhed varierer fra individ til 
individ. Med den korte observationstid taget i betragtning, er der ikke belæg for at konkludere, at 
sælrobotten i sig selv bidrager til at mindske graden af dårligt befindende i et længere 
perspektiv, end de ca. 45 minutter, observationen varer. Der kan med andre ord kun observeres 
og konkluderes på en kortsigtet effekt.   
 
Interessen for sælrobotten viser sig ikke at afhænge nævneværdigt af, hvilket køn man har. 
Såvel mænd som kvinder responderer positivt på den.  
 
Der er ikke en entydig konklusion på, om sælrobotten synes mere meningsfuld og appellerer 
mere til de, der tidligere har haft et positivt forhold til børn eller dyr. Langt de fleste af de 11 
personer har haft eller har i dag et positivt forhold til børn eller dyr. Men også personer, som 
ikke nødvendigvis har eller har haft børn eller dyr tæt på sig, responderer positivt. Endvidere 
ses det, at sælrobotten ikke nødvendigvis appellerer til alle, som har haft børn eller dyr med i 
deres livshistorier, ligesom flere af de, som har haft et positivt forhold til børn eller dyr i livet, ikke 
nødvendigvis responderede positivt af den grund. En kvinde udtaler:  
 

Jeg har haft én derhjemme – en rødhåret hund. Det var en blandet race. 
Det er ikke andet end skaberi! Jeg ska’ gi’ dig! (Ku’ du tænke dig sådan en?) 
Nej, jeg kan ikke tænke mig den – Vorherre bevares!   
Gudskelov, Gudskelov, hul i rumpen har vi dog … 
(Ville du ha’ en sælrobot hjemme hos dig?)  
Nej, det ku’ jeg ikke drømme om, det vil være et mareridt. 

Kvinde C Daghjem III 
 
Interessen og meningsfuldheden synes snarere at afhænge af, hvor langt i demensforløbet man 
befinder sig samt personalets holdning til og ytringer omkring sælrobotten. 
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Sælrobotten bidrager denne dag med kortvarig meningsfuld beskæftigelse. Dens rolle bringer 
gruppen eller dele af gruppens medlemmer sammen. Sælrobotten fungerer her som det ”fælles 
tredje”, som man kan være sammen og more sig om. Særligt de, som ikke synes helt så langt 
fremme i deres demensforløb, synes at have mest gavn og glæde af sælrobotten i den funktion. 
Hos de, der er længere fremme i demenssygdommen, synes den at støtte, omfavne og trøste 
den, som søger netop dette. 

Trøst og tilknytning 
Sælrobotten kan bidrage til opfyldelse af behovet for trøst og tilknytning. Og ofte samtidig. 
Særligt hos én kvinde bliver det tydeligt, at sælrobotten også kommer til at fungere som en 
slags ”psykologisk container”. Et terapeutisk redskab, en ven hun kan føle sig tryg hos og 
derved knytter sig til. Kvinden har ifølge personalet flere sekundære demenssymptomer og ser 
primært sælrobotten som et levende væsen, men samtidig med en grad af viden om, at det er 
en maskine.  
Kvinden tilkendegiver sin kærlighed til sælrobotten og udtaler, når hun sidder med den selv: 
 

”Hvorfor er du sådan et gammelt skrog? Hva’ si’r du?  
Ja, du er en sød lille hund. Ja det er du! Du er et gammelt skod, ja du er. 
Du er meget meget sød! Jeg elsker dig! Jeg elsker dig! Ja det gør jeg!” 

     Kvinde 1 Daghjem II 
 
En anden kvinde tilkendegiver at sælrobotten kan fungere som en container og én der giver 
trøst. 
 

”Bare det at have én at henvende sig til, om den ku’ tale eller ej, det ku jo  
være lige meget – bare man fik udløsning for det, som man var sur eller  
hvad der nu var i vejen eller man var glad” 

    Kvinde 2 Daghjem II 

Identitet 
Sælrobotten bidrager primært til at styrke identiteten på to fronter: Dels som ”humorist og 
underholder”. Dels som ”omsorgsgiver”. 
 
”Humoristen og underholderen” formår gennem sælrobotten at komme i centrum for gruppen. 
Personerne iscenesætter sig selv gennem sælrobotten og performer med stor fornemmelse for, 
at der er tilskuere. Jo større grad af latter fra publikum, jo sjovere og mere humoristisk synes 
den enkelte at blive. Den enkelte synes at genskabe sig selv gennem sælrobotten, hvorved den 
indirekte bidrager til at trække skjulte færdigheder og talenter for selviscenesættelse frem. De 
sjove kommentarer til sælrobotten afføder latter ikke bare hos tilskuerne, men også hos 
personen selv. Personen styrkes herigennem til at tro på, at denne stadig har noget at give til 
fællesskabet.  
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”Omsorgsgiveren” er i direkte interaktion med sælrobotten med verbal og nonverbal følsomhed. 
Man ser den enkelte lægge hovedet på skrå, tale med lysere, varmere og langsommere 
stemme, når vedkommende taler til sælrobotten.  
 
En kvinde med sekundære demenssymptomer udtaler med varm og blid stemme i de meget få 
minutter, hun sidder med sælrobotten: 
 

”Du er meget meget sød! Jeg elsker dig! Jeg elsker dig! Ja det gør jeg! 
Du er min lille vovse! Jeg elsker dig! Ih, hvor du filmer. Go’ dag. Du er en 
sød vovse, ja det er du. Du ku’ godt være hjemme hos mig. Ja, du er sød!” 

 
En kvinde, som kender én af de andre kvinder særlig godt fra gamle dage, udtaler: 
 

”Han ved godt, at Kvinde CC sidder der. Han ved godt, at han er beskyttet  
her hos mig. Han vil over til dig nu Kvinde CC. Hos Kvinde CC er den god.  
DET er ægte kærlighed. Det ved jeg, for jeg har kendt hende i rigtig mange år”.  

     Kvinde CC Daghjem 1 
 

Inklusion 
Sælrobottens lyde og bevægelser og/eller det gruppemæssige setup, der etableres omkring 
den gør, at langt de fleste borgere søger mod fællesskabet og derved inkluderes i fælleskabet. 
Hvor det ikke sker, er der tale om borgere, som ikke finder interesse i sælrobotten eller ikke 
ønsker at identificere sig med den. De få, som ikke af sig selv får øje på robotten, inviteres af 
personalet.  
 
Kan sælrobotten være til gavn for personer der savner ´at give´ og ´at være noget for 
nogen´? 
Dette kan bekræftes, se ovenfor under ´Identitet´.  
 
Har borgere med visse sekundære demenssymptomer særlig glæde af sælrobotten? 
Der synes ikke at være tilstrækkeligt datamateriale og dermed ikke tilstrækkeligt belæg for at 
konkludere, om hvilke sekundære demenssymptomer sælrobotten særligt har muligheder for at 
mindske.  
Alligevel skal der nævnes her, at det var muligt at observere, at nogle få af de, som personalet 
nævner, der har sekundære demenssymptomer, får et øget humør og engagement, mens de er 
i direkte interaktion med sælrobotten. Det er borgere, som personalet afkrydser som:  
 

 Falder let eller ofte hen og sover, ”bliver fjerne”. 
 Savner eller har udtalt behov for og/eller glædes ved: beskæftigelse, aktivitet og ageren, 
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stimulation, leg, kontakt og kommunikation. Og som desuden glædes ved eller savner at 
få respons og ikke mindst reaktion herpå. 

 Savner at give (og ikke altid få og modtage) og ”at være noget” for nogen eller noget. 
 
Ses der visse reaktioner i samværet med sælrobotten? 
Formodningen om, at der vil kunne iagttages forskelligartede positive reaktioner på samværet 
med sælrobotten hos den enkelte borger med demens, synes at blive bekræftet. 
Følgende er iagttaget hos nogle – men ikke hos alle 11 personer: 
  

 påvirkning af humøret i retning af mindre tristhed og øget glæde og velbefindende   
 øget velbefindende glæde ved ”at give” og ”at være noget for nogen (noget)” 
 øget grad af meningsfuld beskæftigelse, ageren, stimulation, leg, kontakt 
 øget grad af kommunikation (kvalitativt og kvantitativt), verbalt som nonverbalt.  

 
Der forekommer en øget kommunikation sælrobotten og borgerne imellem. Og borgerne og 
personalet imellem.  
 
Det er primært den nonverbale kommunikation, som øges borgerne imellem: 
 

 styrket identitet som omsorgsgiver  
 styrket den sociale funktion og interaktion. 

 
Kan man med pædagogisk brug af sælrobotten skabe øget kommunikation? 
I de tre grupper, som der er undersøgt her, viser det sig ikke at være entydigt tilfældet, at 
sælrobotten skaber kvantitativ og kvalitativ mere kommunikation og kontakt mellem borgere 
med demens. 
 
Den øgede verbale kommunikation, der forekommer, synes snarere at forekomme mellem 
sælrobotten og borgerne samt mellem borgerne og personalet. Den kommunikation, der øges 
mellem borgerne, er måske snarere den nonverbale kommunikation i form af øjenkontakt og 
latter, hvilket måske heller ikke er at undervurdere. 
 
Kan sælrobotten skabe stemningsløft generelt i afdelingen? 
Overordnet set bidrager sælrobotten i denne undersøgelse til øget velbefindende og stemnings-
løft. Særligt på et af daghjemmene blev der et markant stemningsløft i form af humor og latter. 
Imidlertid er det ikke sælrobotten i sig selv, der skaber dette stemningsløft, snarere er det de 
sociale, kommunikative og kreative ressourcer, som samværet omkring sælrobotten frembringer 
hos den enkelte borger. Samt personalets respons på det der kommer frem.  
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Kan sælrobotten skabe øget accept af medbeboeres anderledes interesser, aktiviteter og 
gøremål? 
Ingen af de observerede, som viser negativ interesse eller ingen interesse for sælrobotten, giver 
negative kommentarer til de borgere, som viser interesse. Imidlertid er der på den givne 
baggrund ikke belæg for at konkludere, at det er sælrobotten, som bidrager til at skabe en øget 
accept af medbeboeres (anderledes) interesser. Også her spiller personalet nok en ikke 
ubetydelig rolle. Alene det, at de ikke tager afstand til den og endda anpriser den, kunne lige så 
godt være historien bag. 
 
Der er ingen tvivl om, at der skabes ”aktivitet” gennem brug af sælrobotten. Men hvorvidt der 
kan tales om ”øget” aktivitet er mere diffust, idet det forudsætter viden om, hvilken form for og 
hvor meget aktivitet der i øvrigt foregår. Imidlertid er det tydeligt, at der gennem sælrobotten er 
et potentiale, som ligger lige for, såfremt personalet finder interesse i at gøre målrettet og 
kreativt brug af sælrobotten som en aktivitet. Den aktivitet, der så faktisk skabes, bliver 
samskabt af gruppens deltagere, personale som borgere.  
 
Er sælrobotten en pædagogisk metode mere i forhold til Kitwoods omsorgsteori? 
Borgernes verbale og nonverbale respons samt effekten i humør og engagement som følge af 
samværet med eller engagementet omkring sælrobotten viser, at sælrobotten rummer et 
potentiale. Også for personalet. De får med sælrobotten ikke blot endnu et teknisk 
hjælpemiddel. Den viser sig at kunne imødekomme borgernes grundlæggende psykologiske 
behov samt at kunne støtte borgeren i fortsat at føle sig som ”en person” gennem dens 
støttende interaktionsformer. Desuden viser den sig at kunne fungere som en indgang eller 
genvej til at åbne op for borgernes skjulte ressourcer. Det være sig sociale, psykologiske, 
kropslige eller kommunikative ressourcer. Dog primært når den anvendes med iderigdom og 
omtanke. Desuden kan den hos nogle genfremkalde skjulte smerter og samtidig lindre disse 
gennem sin verbale og nonverbale respons. Anvendt med den rette tilgang og holdning, 
rummer sælrobotten således godt potentiale for at støtte op om den personcentrerede omsorg 
hos de personer, for hvem sælrobotten er meningsfuld.  
 
Sælrobotten rummer potentiale for at kunne blive en faglig sidegevinst for det omsorgs-
personale, som gør brug af den, i retning af at blive klogere og mere skarpe på sælrobotten 
som et pædagogisk, kommunikativt og psykologisk støttende hjælperedskab.  
 
Dog skal man have øje for, at sælrobotten ikke i sig selv er eller bliver til en pædagogisk, 
socialpædagogisk eller terapeutisk metode med gunstig effekt på befindende, alene fordi man 
bringer den frem og tager den i anvendelse.  
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3.2.2 Kan sælrobotten støtte følelsen at være en ”person” og at være af værdi for andre? 

Evalueringen viser, at sælrobotten med de meget virkelighedsnære interaktionsformer rummer 
gode potentialer i retning af at støtte personens følelse af fortsat at være ”en person” med værdi 
for andre (mennesker eller dyr). 
 
Selv om sælrobotten er en maskine og et teknisk redskab, synes den at have et meget ægte, 
autentisk og indbydende ”look”. Med sine store brune øjne og et meget autentisk verbalt og 
nonverbalt responssprog, responderer flere til sælrobotten, som om at de oplever, at den 
responderer direkte og henvendt til netop dem. Og netop på den omsorg og kærlighed, som 
sælrobotten bliver givet af dem. Den kærlige og omsorgsfulde respons forekommer, selvom 
langt de fleste borgere på forskellig vis udtrykker, at de godt ved, at der er tale om en maskine 
og ikke et levende væsen. En kvinde udtaler eksempelvis: 
 

”Se, den lukker øjnene. Nå, den skal ha’ pudset næsen. Det var godt, hvad?  
Ja! Nåh, den snakker (lægger sælrobotten ind til øret, red.). Uh, den kilder.  
Den snakker, den siger hej hej, uh den kilder i øret. Det ser så ægte ud, ha ha.  
Han siger da noget i øret…. jov, ja, den ser rigtig ægte ud.” 

    (Kvinde på daghjem om sælrobotten) 
 
De, som ikke entydigt kommunikerer, at de ved, at sælen er en maskine, er i interaktion med 
den på en endnu mere intens og dybfølt måde. De er sammen med sælrobotten, som om den 
vitterlig er et levende væsen. Det er borgere som synes længst fremme i deres demensforløb.   
 
Sælrobotten viser sig at bidrage med 5 personstøttende interaktionsformer ud af de 12 mulige 
hos stort set alle 11 borgere. Det er interaktionsformer, som afsendes fra sælrobotten til 
borgeren og støtter borgeren i at forblive ”en person”. I Tom Kitwoods terminologi er der tale om 
interaktionsformerne omfavnelse, anerkendelse, leg/humor, validering og timalering. Timalering 
betyder bl.a. sansestimulering og dækker bl.a. stimulering af høre, syns- og følesansen. 
 
Sælrobotten stimulerer desuden hos nogle få borgere til det, Kitwood kalder ”skabelse”. 
Skabelse som interaktionsform kendetegnes ved at personen med demens spontant tilbyder 
noget af sig selv til det sociale miljø, her som følge af sælrobottens verbale og nonverbale 
kommunikation. Her ses at et forråd af evner og sociale færdigheder fremelskes. Konkret ses 
det, at sælrobotten stimulerer til et længerevarende skuespil hos især én borger. I skuespillet 
høres mange morsomme, men også alvorlige og dybe replikker, og der demonstreres stor 
koncentration og indlevelsesevne.  
 
Sælrobotten bidrager desuden ikke i nogen nævneværdig grad til, at den enkelte borger føler 
sig ”barnliggjort” af dens interaktionsform og tilstedeværelse. ”Barnliggørelse” er en ”person-
underminerende” interaktionsform, som Tom Kitwood lægger vægt på bør udryddes fra 
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omsorgsmiljøet.  
 
De, som er længere fremme i deres demenssygdom og kognitive svækkelse, synes ikke at 
have samme bekymring ved at vise sig med en sælrobot i favnen. I modsætning til flere af de, 
der er knapt så langt fremme og i større udstrækning stadig forstår, at det også kan opfattes 
som barnligt og pinligt at sidde med den. Der er både mænd og kvinder, som ikke ønsker at 
identificere sig med et ”legetøj” som i deres optik er for børn. Udefra set synes de at holde fast i 
en identitet som en ”rask og normal voksen” uden barnlige tendenser. Kun én enkelt kvinde 
falder i humør og engagement i en sådan grad, at det går ud over hendes psykiske befindende. 
Men kun for en meget kort periode. Da kvinden senere bliver spurgt, hvad hun mener om 
sælrobotten, udtaler hun:   
  

”Den er meget hyggelig til børn, men jeg har ikke lyst til at sidde med den.  
Jeg vil ikke ha’ den, men jeg kan da godt røre ved den ” 

     (Kvinde Daghjem I) 

3.2.3 Stemmer personalets fornemmelser og DCM-metodens observationer overens? 

Personalets oplevelse af, hvem der har glæde af sælrobotten, og fornemmelsen for, hvor stor 
glæde den enkelte har af sælrobotten eller samværet omkring den, har en forholdsvis stor grad 
af overensstemmelse med de registreringer, der er foretaget i denne undersøgelse. Det giver et 
praj om, at personalet har en god fornemmelse for, hvem man kan præsentere sælrobotten for 
en anden gang, og hvem der har særlig glæde af den. og en ikke ubetydelig evne til bl.a. at 
undgå overskridelse af den enkeltes personlige og identitetsmæssige grænser. 
 
Viden om omsorgsteorier, som for Københavns Kommunes vedkommende er Tom Kitwoods 
personcentrerede omsorgsteori, samt konkret undervisning i brugen af sælrobotten samt evt. 
direkte supervision med henblik på at blive mere bevidst om sælrobottens mange muligheder 
og begrænsninger kan være vigtige fokuspunkter, såfremt man ønsker, at sælrobotten skal 
udgøre en forskel, for den enkelte borger.  
 
Nedenstående er et eksempel på, i hvilken udstrækning personalets oplevelse af borgerens 
befindende og mapperens observationer og registreringer stemmer overens.  
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Mand 1’s generelle befindende for tiden – observeret af personalet 

 
+5 +3           +1         -1            -3             -5 
 
 
Mand 1’s befindende før, under og efter samværet med sælrobotten denne dag  
 
 

 = personalets observation              = Mapperens observation og resultat  

  

 
+5 +3           +1          -1               -3            -5 
 
 
 
Under samværet med sælrobotten denne dag    

 
+5 +3           +1          -1            -3            -5 
 
 

 
Efter samværet med sælrobotten denne dag 

 
+5 +3           +1          -1            -3            -5 
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3.2.4 Samlet konklusion på DCM-evalueringen  

Sælrobotten synes at være et meget appellerende, brugbart og støttende ”teknisk redskab”, der 
anvendt reflekteret og bevidst rummer potentiale til at styrke det psykiske befindende hos 
mennesker med demens. Men dog langt fra hos alle. Sælrobotten synes ikke at kunne erstatte 
omsorg, pleje, kontakt eller kommunikation med mennesker, som har en demenssygdom. Den 
kan kun supplere, berige og understøtte det omsorgsarbejde, der i forvejen ydes gennem 
omsorgspersonalet.   
 
Det kan konkluderes, at sælrobotten rummer gode potentialer for at understøtte Københavns 
Kommunes værdiggrundlag for demenscentrene i praksis.  
 

 

3.3 Marte Meo 

Marte Meo-analysen er foretaget af Marte Meo-terapeut og supervisor Kirsten Bork på grundlag 
af videooptagelse på 3 demensdaghjem. Der foreligger en evalueringsrapport på 6 sider. 
Vurdering og konklusion på 3 sider fra Marte Meo-evalueringen lyder ordret som følger: 
 
”Der er ingen tvivl om at sælrobotten giver god stemning, og at der er megen snak, grin og 
samtale på sælrobottens bekostning.  
 
For de fleste brugeres vedkommende ser vi, at sælrobotten aktuelt giver glæde i samspillet. Når 
personalet tager det første initiativ til at give borgerne sælen eller retter opmærksomheden mod 
sælen, ses det, at nogle af de borgere, der er lidt fjerne eller virker isolerede, bliver 
nærværende. Det ses ligeledes, at nogle af brugerne, der virker triste, bliver glade – smiler, 
såvel til sælen som til de øvrige mennesker rundt om bordet, når sælen bliver introduceret og 
bliver en del af samspillet. Der er ligeledes få eksempler på, at de kontakter de øvrige deltagere 

Sælrobotten skaber dialog i 
dagcentret 
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ved hjælp af ord.    
 
Sælrobottens lyde medfører tydeligt, at de ældre får aktiveret nogle følelser, hvilket blandt andet 
kan høres ved, at de gentager sælrobottens lyde, får emotionel og lys stemmeføring, lægger 
hovederne på skrå og tager sælrobotten ind til sig som var det et dyr – eller et spædbarn.  
 
Der ses hos flere brugere en længerevarende kontakt og dialog, end hvis det fx er en dukke 
eller andet, som ikke giver lyd fra sig. På filmene ser vi, at flere brugere, som ikke spontant taler 
og henvender sig til personale eller andre brugere, taler til sælen, mens de enten kæler med 
den, ser på den eller selv har den. Den bløde pels er også åbenlyst rar at kæle med, hvilket 
medfører, at den bruger, der aktuelt sidder med den, er aktiveret længere. Den bruger der 
sidder med sælrobotten, får rigtig meget opmærksomhed fra såvel personalet som de andre 
brugere.  
 
Sælrobotten har den funktion at personale og brugere får et fælles fokus. Dette er meget 
væsentligt for ældre, der har mistet evnen til selv at putte indhold i samspillet. De føler sig som 
en del af gruppen og samspillet.  
 
Der er dog heller ingen tvivl om, at sælrobotten hurtigt (i løbet af få minutter i det ene tilfælde) 
ikke længere er så interessant. På overfladen kunne det se ud som om brugerne i længere tid – 
op til 15 minutter er koncentreret om sælrobotten. Dette er dog ikke tilfældet. Der er pauser, 
hvor brugerne helt mister interessen for den, og hvor det er personalet, der genoptager 
kontakten med brugerne ved at tale om sælrobotten. Der er kun få og kortvarige eksempler på, 
at brugeren ALENE kan holde kontakten til sælrobotten i mere end få minutter. Generelt er 
brugerne altså helt afhængige af, at personalet er til stede og kommenterer på sælrobottens 
lyde og bevægelser.   
 
For personalets vedkommende er der ingen tvivl om, at sælrobotten giver mulighed for at få 
noget indhold i samspillet med brugerne. Vi har meget erfaring med at supervisere på 
plejehjem, demensafsnit etc., og vi ved af erfaring, at det er i de uformelle situationer (hvor der 
ikke er en opgave), det er svært at finde på noget at tale med brugerne om. Dette skyldes 
primært at brugerne ikke længere evner at sætte ord på egne handlinger, tanker, forventninger 
etc., hvilket gør samspillet asymmetrisk. Det er derfor en stor lettelse for et personalemedlem, 
når der er et fælles tredje, man kan tale med brugerne om. Et fælles tredje kan enten defineres, 
som det der foregår i en handling mellem 2 personer eller som en fælles oplevelse eller 
interesse. Sælrobotten har stort set hele tiden karakter af et fælles tredje.  
 
Sælrobotten giver aktuelt glæde i samspillet, fordi den giver mulighed for at tale om noget 
fælles, så den både får karakter af et fælles tredje, og der bliver et fælles fokus. Sælrobotten får 
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aktiveret glæde og smil og nogle følelser. Det er utvivlsomt oftest en kortvarig glæde, og det 
virker som om det er svært for den enkelte bruger at få det optimale udbytte af sælrobotten, hvis 
ikke personalet deltager i, taler om, gør opmærksom på sælrobotten og dens lyde, bevægelser 
etc.   
 
Udover ovennævnte effekt i forhold til at kunne holde fælles opmærksomhed, og mulighed for at 
kæde brugerne sammen om et emne og om følelser i forhold til den aktuelle stemning og 
brugernes følelsesmæssige initiativer, har sælen også den effekt, at det giver personalet 
mulighed for at følge brugernes initiativer og bekræfte disse. Når brugerne bliver bekræftet, vil 
de kunne føle sig fulgt og føle selvværd og selvtillid i nuet. Dette er med til, at de får mulighed 
for at tage flere gode initiativer i forhold til både personaler og andre brugere. Det kan også 
være med til at give dem en grundlæggende fornemmelse og følelse af, at de er accepteret. Alt 
sammen de bedste forudsætninger for, at de kan arbejde sammen med personale og andre. Fx 
i samarbejdssituationer, hvor der er ting som de skal arbejde med, f.eks. ved personlig pleje 
osv. Dette samarbejde ses ikke på filmene, da det mere er situationer med hyggesnak m.m. 
som er filmet. Men alt andet lige er det med til at skabe en god stemning hos brugerne før en 
evt. opgave eller lign. 
 
Sælen har en stor positiv rolle i forhold til at holde fokus på samtalen i gruppen. Det er muligt for 
personalet at holde samtalen i gang ved at kunne tale om sælen og få brugernes 
opmærksomhed henledt på dette samspil. Der er også mulighed for at sammenkæde brugerne 
ved at henlede opmærksomheden på de andre brugeres kontakt og initiativer. I forhold til at se 
sociale kompetencer hos de andre brugere, er sælen et godt redskab til at kunne følge og 
fortælle hinanden om, hvad man tænker – mener og synes. Kompetencer som empati og se og 
følge hinandens initiativer er afgørende for at få et godt samspil, kunne se hvad der rører sig i 
andre mennesker og følge dette og det er netop, hvad brugerne ellers har svært ved. 
 
Det kan formodes at brugere, som savner nogle, de kan yde omsorg over for, vil kunne have 
glæde af sælen.  
 
Personalet udtaler at de bruger sælen bevidst til brugere, som er aggressive-triste-bange eller 
forvirrede for at få et andet fokus, og de oplever at det virker afledende, og at det kan bringe 
brugerne i bedre humør/stemning. 
 
Den aktuelle udviklingspsykologi har lært os, at vi mennesker udvikler os/trives bedst, når der 
fokuseres på det, der lykkes. Hos den demente er det ofte svært for brugeren at komme med 
gode initiativer på egen hånd. Her kan sælen måske være med til at give brugeren mulighed for 
at komme med egne initiativer, som personale og eller pårørende har mulighed for at følge og 
bekræfte.  
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Ved at følge og bekræfte brugeren, medfører det en positiv selvfølelse og oplevelse af at lykkes 
med noget i nuet for brugeren. Det giver endvidere en mulighed for en vis turtagning i dialogen 
som gør, at der kan føres en længere dialog, end hvis ikke man havde noget at være fælles om. 
 
Hos den demente som kan have svært ved at udtrykke sig verbalt, kan det at sælen får 
brugeren til at smile og respondere non verbalt, give personalet mulighed for at sætte ord på 
disse følelser, som brugeren viser, og hermed vise, at de forstår deres følelse lige nu og evt. 
dele den med dem.  
 
Den demente har brug for at personalet forsøger at aflæse deres reaktioner og tanker og sætter 
ord på det, for at anerkende disse bagvedliggende tanker.  
 
Den demente kan have svært ved at agere i fortid eller fremtid, og har brug for at blive mødt i 
nuet. Det gøres ved at se, hvad brugeren er optaget af og sige det højt for brugeren.  
 
Hos brugere som har svært ved at søge øjenkontakt, kan sælen give både personale og 
brugere mulighed for fælles opmærksomhed, og her kan det at man benævner brugerens fokus 
øge muligheden for evt. øjenkontakt. Øjenkontakt giver mulighed for at se og følge 
initiativ/stemning og blive spejlet.” 

3.4 Kvantitative data 

Der er uddelt spørgeskemaer om forskellige kvantitative data til 10 demensenheder, heraf er de 
9 besvarede og returneret til Vær Tryg-projektet. Disse 9 besvarelser er fra 5 demensdaghjem 
og 4 midlertidige bo-ophold/plejehjemsenheder for borgere med demens, og de har hver haft 1 
sælrobot til afprøvning fra slutningen af maj til udgangen af år 2007 (7 måneder).  
 
De 9 demensenheder som testede 9 sælrobotter, havde til sammen ca. 160 gæster/beboere om 
ugen: nogle kom en eller flere gange ugentligt, andre boede i enheden hele døgnet i nogle 
måneder. Af de 160 personer var 107 kvinder og 53 mænd. 
 
På 3 af de 9 enheder, som husede 50 borgere, lå sælrobotten ikke fremme – den var enten låst 
inde i et skab eller lå på kontoret ved siden af. Der var hér ingen borgere, som efterspurgte den. 
På de øvrige 6 enheder derimod, som husede 110 borgere, lå sælrobotten frit fremme, med det 
resultat at 11 borgere (dvs. ca. hver 10. borger) hér opsøgte og brugte den ugentligt.  
 
Af de 160 personer på de 9 enheder var der 25 personer, der brugte og havde glæde af 
sælrobotten ugentligt: 20 kvinder og 5 mænd, svarende til 15%, og svarende til ca. hver 5. 
kvinde og ca. hver 10 mand. 
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De 9 af de 25 aktive brugere af sælrobotten brugte den primært individuelt, de øvrige 16 brugte 
den mest i gruppesammenhæng. Grupperne havde en størrelse på 2-9 personer, i gennemsnit 
med 6 personer i hver gruppe. 
 
De 2/3 af personerne brugte sælrobotten med personalets støtte, den sidste 1/3 uden andres 
hjælp og støtte. 
 
Når borgerne sad med sælrobotten, havde de den mellem 2 min. og 2 timer ad gangen, og 
gennemsnitlig tid er ca. 25 min. Og typisk og i gennemsnit har man den et par gange om ugen. 
 
Sælrobotten blev brugt til personer med forskellige (og undertiden flere) ”karakteristika”. I 
oversigten nedenfor er oplistet, hvor mange personer der, inden for 11 forskellige ”karakte-
ristika”, har brugt sælrobotten5: 
 
12 personer, som savner, har udtalt behov for og/eller glædes ved: beskæftigelse, aktivitet og 
ageren, stimulation, leg, kontakt og kommunikation. Og som desuden glædes ved eller savner 
at få respons og ikke mindst reaktion herpå. 
7 personer, som savner at give (og ikke altid få og modtage) og ”at være noget” for nogen eller 
noget (nogle personer med demens er fx glade for Demensdukker). 
6 personer, med nedsat eller intet verbalt sprog. 
6 personer, som i visse (pleje)situationer er triste til mode, ”tunge i humøret”. 
5 personer, som let bliver irriterede, aggressive. 
3 personer, som er (indre) urolige, omkringvandrende, persevererende, som har svært ved at 
”holde fokus”. 
2 personer, som bruger den på andre måder (fx kommer ud med vrede, betror og åbner sig 
over for den, en (ufarlig) at tale med, reminiscens, ”grounding”) 
1 person, som er ængstelig eller decideret angst. 
1 person, som let eller ofte ´falder hen´ og sover, ´bliver fjerne´. 
1 person, som er forvirret. 
0 personer, som er svære at motivere for (samarbejde i relation til) bestemte gøremål eller 
(personlig) pleje. 

3.5 Sammenfatning af de 4 evalueringer 

Både interview af pårørende og fagpersoner samt observationsstudie af personerne med 
demens viser, at aktiviteter med og terapeutisk brug af sælrobotten har en positiv indvirkning i 
forhold til demenscentrenes arbejds- og værdigrundlag, og dermed Tom Kitwoods 
personcentrerede omsorg, der som omdrejningspunkt har at bevare det enkelte individs 

                                                
5 De 25 personer med demens har mere end ét ”karakteristika” hver – derfor i alt 44 ”personer”. 
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værdighed. Sælrobotten kan imødekomme personens grundlæggende psykologiske behov, 
skabe øget velbefindende samt støtte borgeren i fortsat at føle sig som ”en person” og af værdi 
for andre.  
 
Resultaterne angiver også, at sælrobotten skal bruges med demensfaglig omtanke, og at den 
skal  tilpasses individuelle behov og situationen hos brugeren. Derfor er en grundig forståelse af 
borgeren, en nænsom afprøvning af robotten og en tæt observation og opfølgning nødvendig, 
for at give positive oplevelser og kontaktformer. Sælrobotten kan ikke erstatte 
omsorgspersonalet eller menneskelig kontakt og omsorg. 
 
Resultaterne peger i retning af, at sælrobotten fx kan bruges terapeutisk til at stimulere sprog, 
skabe tilknytning, dæmpe uro, give tryghed og trøst, stimulere til aktivitet, skabe interesse, 
glæde og opmærksomhed, skabe inklusion og samvær i gruppe, give beskæftigelse og ansvar, 
give social aktivitet, virke som genoptræningsgenstand (kan klappes, vaskes, gås tur med 
m.m.), give sansestimulering, bremse aggressivitet, fremme afledning, skabe fællesskab med 
humor og latter, øge sociale kompetencer og give personalet mulighed for at aflæse borgerens 
sindstilstand.  
 
Evalueringerne bekræfter, at sælrobotten kan imødekomme en række eksistentielle behov, for 
eksempel for de personer, der savner ”at give” og ”at være af værdi” for nogen (mennesker eller 
dyr) eller noget. Sælrobotten kan således styrke forskellige former for identitet (typisk identiteten 
som omsorgsgiver, identiteten som social person). Desuden kan den fungere som en indgang 
eller genvej til at åbne op for borgernes skjulte ressourcer, det være sig sociale, psykologiske, 
kropslige eller kommunikative ressourcer, fx når personen ”iscenesætter” sig selv i dialog med 
sælrobotten, mens andre ser på. 
 
Desuden kan sælrobotten øge kommunikationen og velbefindende og også afsløre, hvad en 
borger (ikke) kan lide, foretrækker eller er optaget af, hvilket personalet kan bygge videre på i 
andre situationer.  
 
Det er tydeligt, at sælen især skaber glæde og følelse af samvær og ansvar, men den kan også 
irritere og stresse. For eksempel syntes enkelte, at den er ”fjollet og barnlig”, og der er borgere, 
som ikke (følelsesmæssigt) kan rumme den ”nødstedte” sæls uophørlige kalden på hjælp. Det 
er typisk personer, som ikke magter at imødekomme den appellerende kalden. 
 
Sælrobotten kan i gruppesammenhæng oplagt bruges på lige fod med alle andre aktiviteter i 
demensmiljøerne, fx husligt arbejde, sang og motion til at skabe beskæftigelse, opmærksomhed 
og kommunikation. Gruppeaktivitet med sælrobotten kan også bidrage til at afdække, hvilke 
personer, der kunne have gavn af at bruge den individuelt-terapeutisk. At sælen kan bidrage til 
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fælles humor, grin og legende aktiviteter, er med til at styrke oplevelse af fællesskab, at kunne 
yde og ikke blot modtage samt at være værdsat i en gruppe. 
 
Der er megen snak, stemning, grin og samtale på sælrobottens foranledning. Og den har også 
den funktion, at personale og personer med demens får et fælles fokus – den medvirker til, at 
der kommer indhold i samspillet og samværet. Det kan også være en lettelse for 
omsorgspersonalet at have ”et fælles tredje”, man kan tale med personerne med demens om, 
idet den bidrager til at holde fokus på samtalen i gruppen. 
 
Personerne med demens er kærlige og omsorgsfulde over for den, selvom langt de fleste på 
forskellig vis udtrykker, at de godt ved, at der er tale om en maskine og ikke et levende væsen. 
Personer, som er længere fremme i deres demens, synes ikke at have den samme bekymring 
ved at vise sig med en sælrobot i favnen. 
 
Man kan betro sig til sælrobotten (den ”lægger øre til hvad som helst”), den er neutral og 
vedholdende i sin kontakt, den leverer en kommunikation, der er ufarlig, forståelig og tryg, og 
den svarer altid relevant og positivt tilbage. Disse aspekter kan have en væsentlig betydning for, 
at mennesker med demens finder behag i dens selskab.  
 
Det er ofte svært for personer med demens at navigere i fortid og fremtid, hvorimod livet i nuet 
fungerer: Sælrobotten inviterer til ”lige her og nu”. Mennesket udvikles og trives bedst, når der 
fokuseres på det, der lykkes, og med sælrobotten kan personerne med demens ”lykkes” og få 
en positiv selvfølelse.  
 
Angående etikken omkring brug af sælrobotten, så har hverken pårørende eller personale 
særlige problemer. Det skal bare sikres, at der er personale nok til at yde en værdig og 
aktivitetspræget omsorg. Sælrobotten kræver en grundig og kvalificeret faglig/terapeutisk 
indsats i form af individuel analyse og opfølgning, hvor det også er vigtigt at tage vare på 
personens værdighed og forebygge evt. mobning, jalousi eller konkurrence fra medbeboere om 
at have/holde den. I evalueringerne er det ikke beskrevet ”barnliggørelse” som interaktionsform, 
snarere er der i demensmiljøerne vid tolerance i forhold til, hvad enkeltpersonernes adfærd og 
behov er (fx for samvær med demensdukker og sælrobotter).  
 
Personalet har en særdeles god fornemmelse for, hvem man kan præsentere sælrobotten for, 
og hvem der har særlig glæde af den, hvilket demonstrerer, at de har sans for ikke at overskride 
personlige og identitetsmæssige grænser. 
 
Sælrobotten har forskellige anvendelsesmuligheder og rummer mange potentialer, idet den 
bidrager til at skabe associationer og relationer for personer! 
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I demensenhederne brugte ca. 15% af personerne med demens sælrobotten, svarende til hver 
5. kvinde og hver 10. mand. 1/3 brugte primært sælrobotten individuelt, de øvrige 2/3 brugte 
den i grupper på 6 personer i gennemsnit. 
 
Ca. 1/3 af personerne brugte sælrobotten uden personalets støtte, de andre 2/3 med støtte. 
Sælrobotten brugtes fra få minutter op til 2 timer ad gangen, i gennemsnit ca. 25 min., og var 
typisk fremme et par gange om ugen. 
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4. Konklusion på afprøvningen af sælrobotten 
– og på delprojekt ”Sælrobotten”. 
 
Drift og design 
Der har i projektet ikke været drifts-, brugs- eller funktionsproblemer med de 12 indkøbte 
sælrobotter; de har fungeret og virket fint for borgerne med demens. Hvad angår designet, så har 
sælrobottens søde og appellerende look virket positivt ind på personerne med demens – på trods 
af, at flere personer godt vidste, at den var en ”maskine”.  
 
Sælrobotten og værdigrundlag matcher 
Hvad angår sælrobottens nytteværdi, så bidrager den til og understøtter arbejds- og 
værdigrundlaget på demenscentrene (Kitwoods personcentrerede omsorgsmodel), der som 
omdrejningspunkt har at bevare det enkelte individs værdighed. Med sælrobotten har 
omsorgspersonalet en pædagogisk eller terapeutisk metode, redskab eller aktivitet mere, som de 
kan anvende.   
 
Sælrobot til hvem? 
Sælrobotten kan med succes anvendes til personer med forskellige typer af kognitive og 
adfærdsmæssige handicap, (eksistentielle) behov og ”karakteristika”, fx har sælrobotten været 
brugt en del til personer, som savner, har udtalt behov for og/eller glædes ved beskæftigelse, 
aktivitet og ageren, stimulation, leg, kontakt og kommunikation; desuden har den været brugt til 
personer, som glædes ved eller savner at få respons; til personer, som savner ”at give” (og ikke 
altid modtage) og ”at være af værdi”, for nogen eller noget. Også personer med nedsat eller intet 
verbalt sprog har afprøvet sælrobotten, og personer som i visse (pleje)situationer er triste til mode, 
”tunge i humøret” og personer, som let bliver irriterede. 
 
Der er personer med svær demens, for hvem sælrobotten er for krævende; de kan ikke 
(følelsesmæssigt) rumme den opmærksomhedskrævende sæl, som indtrængende og uophørligt 
kalder på hjælp – en hjælp, de ikke kan imødekomme eller yde.  
 
Der er personer med lettere demens, som holder fast i identiteten som ”rask og normal voksen”. 
Disse personer opfatter det som pinligt at sidde med sælrobotten, idet den kan identificeres som 
legetøj, som noget der er for børn.  
 
Det må individuelt og demensfagligt vurderes, om og hvorvidt personerne har gavn og glæde af 
sælrobotten. 
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Sælrobot, med hvilken effekt? 
Der har været forskellige reaktioner og resultater – overvejende positive. Sælrobotten har således 
stimuleret sprog, skabt tilknytning, dæmpet uro, givet tryghed og trøst, stimuleret til aktivitet, skabt 
interesse, glæde og opmærksomhed, skabt inklusion og samvær i gruppe, styrket forskellige typer 
af identitet (fx som omsorgsgiver) og (selv)iscenesættelse, givet beskæftigelse og ansvar, givet 
social aktivitet, virket som genoptræningsgenstand, givet sansestimulering, bremset aggressivitet, 
fremmet afledning, skabt fællesskab med leg, humor og latter, øget sociale kompetencer og givet 
personalet mulighed for at aflæse borgerens sindstilstand, øget kommunikation og velbefindende. 
 
Hjælpemidlet sælrobot kan både anvendes individuelt, målrettet, specifikt og terapeutisk og som 
en underholdende aktivitet og meningsfuld beskæftigelse for flere i grupper. Sælrobotten kan 
understøtte demens-fagligheden i forhold til arbejdet med såvel lettere som sværere 
kognitivt/adfærdsmæssigt skadede personer, og eksistentielle behov. Hjælpemidlet kan bidrage til 
at skabe tryghed og sikkerhed, men kan ikke siges at have en direkte og entydig sammenhæng 
med mestring, uafhængighed af andres hjælp og frihedsfølelse.   
 
Eftertanke  
Vær Tryg-projektet har et par eftertanker i forhold til afprøvningen. Sælrobotten har primært været 
brugt som forefaldende aktivitet, meningsfuld beskæftigelse, samtaleemne og underholdning – og 
primært for grupper af personer. Den mere terapeutiske, individuelt, målrettede brug, rettet mod 
personer med udtalte, specifikke og demensfagligt komplicerede adfærdsproblemer (fx personer 
med sekundære demenssymptomer, er sælrobotten ikke i lige så høj grad afprøvet til, for og med.  
 
Der tænkes her på situationer og personer6, hvor det er svært at samarbejde og motivere (for at 
stå op, komme på toilettet eller i bad), hvor det er svært at kommunikere (stille eller deprimerede 
personer, afatikere, vredladne personer), eller hvor det er svært at skabe (indre) ro, afspændthed 
og emotionel balance. Det kunne for eksempel være personer, som visiteres ekstra hjælp fra 
Plejepuljen7, eller situationer og relationer, hvor omsorgspersonalets magtanvendelse ligger ”lige 
om hjørnet”.  
 
En eftertanke i projektet er derfor, at sælrobotten har flere potentialer og perspektiver for personer 
med specielle (grænsende op til psykiatrien) ”karakteristika”, adfærd og handicap, end afprøvet og 
udfoldet i projektet, og dermed flere anvendelsesmuligheder end hvad evalueringerne umiddelbart 
har observeret, baserer sig på og lader antyde. De positive konklusioner på evalueringerne ufortalt, 
kunne en faglig ”ildsjæl”, inspirator eller kreativ idémager, muligvis have været en type af 

                                                
6 Det kunne også være personer inden for udviklingshæmmedes område eller andre neurologisk skadede personer. 
7 Plejepuljen på ca. 12 mill. kr. årligt, der visiteres af Den Centrale Visitation, er øremærket plejehjemsbeboere, som er 
til fare for sig selv og/eller andre, som har en adfærd, der giver ekstraordinære problemer i samværet med øvrige 
beboere fx pga. fysisk eller verbal aggressiv adfærd, som har psykiske problemer, som medfører ekstraordinær behov 
for tæt nærhed af en medarbejder, eller som er så fysisk svækket at det medfører ekstraordinært plejebehov.  
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katalysator eller rollemodel for en sådan ”udvidet” afprøvning af sælrobottens muligheder.  
 
Perspektivering 
Sælrobotten har en uudforsket og lang række anvendelsesmuligheder og potentialer i fremtidens 
demensomsorg, idet den som redskab eller ”pædagogisk metode” kan udvikles, justeres, forfines, 
formidles og erfaringsudveksles. 
En anden eftertanke er, at projektets viden og erfaring, hvad angår hjælpemidlet sælrobot, kan 
overføres til personer med andre former for kognitive, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og 
eksistentielle ubalancer, fx personer med autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, 
DAMP/ ADHD m.m. 
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5. Anbefalinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 at fagligheden og eksperimentationen med robotsælen fortsat udvikles og 
fastholdes, og at de enheder i kommunen, som huser og anvender sælrobotter, 
etablerer og driver et forum for erfaringsudveksling 

 at hjælpemidlet sælrobot indgår og medtænkes som pædagogisk redskab, metode 
og mulighed i (demens)omsorgen generelt 

 at kendskabet til den(s muligheder) formidles og udbredes  til Demenscentrene, 
Den Centrale Visitation, Demensteamet, enheder med svært kognitivt skadede 
personer m.fl. 
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Links 
Tom Kitwoods Teorier – tilpasset danske forhold: http://www.tomkitwood.dk/ 
Sælrobotten Paros hjemmeside – engelsk version: http://www.paro.jp/english/index.html 
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Ambo, Phie: Mechanical love (dokumentarfilm). Danish Documentary. 2007. 
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