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”At tro, at relativ simpel teknologi kan løse komplicerede problemer, er naivt. At afvise 
enhver overvågning med henvisning til ”overvågningssamfundet” og ”Big Brother” er 
paranoidt. 
Desuden er overvågning et komplekst fænomen, som ikke lader sig sætte på simple 
formler. Det er samtidig et meget vigtigt samfundspolitisk emne, og det fortjener en 
grundig udforskning og en kvalificeret offentlig debat. Indtil videre er begge dele en 
mangelvare.”  
    Peter Lauritzen, lektor, ph.d. ved Århus Universitet 

    Teknologirådets tidsskrift ´Teknologidebat, juni 2008 
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1. Baggrund 
Den overordnede idé med Vær Tryg-projektet var at undersøge, hvilke teknologiske hjælpemidler 
og hjælpesystemer der fandtes for personer med demens, og hvordan de virkede i forhold til de 
ressourcer og problemer, disse personer har. Kunne hjælpemidler og systemer bidrage til mere 
frihed, sikkerhed og tryghed for personer med demens og deres pårørende? Eller kunne de måske 
vedligeholde og forbedre funktionsniveau, selvstændighed og uafhængighed af andres hjælp? 
Kunne de forbedre kommunikation og forebygge ulykker?  
 
Vær Tryg-projektet begyndte i august 2006 med at indsamle viden om. Researchen blev foretaget 
med litteratursøgning, studiebesøg, deltagelse i konferencer og kontakt til firmaer. Den handlede 
om, hvilke hjælpemidler der fandtes, hvordan og for hvem de virkede. På baggrund af dette opspo-
ringsarbejde blev kimen lagt i projekt Vær Tryg for afprøvning af teknologiske, kognitive hjælpemid-
ler. Projekt Vær Tryg blev opdelt i fem delprojekter.  
 
Dette fjerde delprojekt af projekt Vær Tryg omhandler primært relativt højteknologiske hjælpemid-
ler, der er sværere at installere og programmere. Flere har automatisk1 transmission af varslinger 
til pårørende eller omsorgssystemer. Så godt som alle hjælpemidler og systemer forudsætter spe-
cielle fagpersoners og autoriserede elektrikeres og VVS- installatørers arbejde, og prismæssigt 
ligger hjælpemidlerne og systemerne på mellem ca. 5.000 kr. og 270.000 kr. Konkret omhandler 
de teknologiske hjælpemidler i dette delprojekt vand-, senge-, og døralarmer og automatisk 
lystænding, men også hjælpemidlerne komfurvagt og faldalarm omtales, ligesom det større og 
mere overordnede emne Smarthouse- teknologi berøres. 
 
Delprojektets hjælpemidler er også beskrevet i ´Kataloget over kognitive, teknologiske hjælpemid-
ler´ (appendiks til hovedrapporten). 

1.1 Utryghed og usikkerhed 

Mange pårørende er utrygge og bekymrer sig i forhold til deres mere eller mindre demente ældre 
familiemedlemmer, venner og bekendte, som bor alene. Det kan der være flere forskellige grunde 
til. Som eksempler herpå kan nævnes almindelig usikkerhed til bens, faldfare ved natlige toiletbe-
søg, usikkerhed omkring komfur og andre husholdningsapparater, eller måske glemmer personen 
at slukke for el og vand og at lukke vinduer inden sengetid, eller når personen går hjemmefra.  
 

                                                
1 Definitioner, inspireret af HMI´s publikation ´Tryghedsalarmer og sikringsudstyr´, 2002, s.19: aktive alarmer udløses 
bevidst, målrettet og villet af personen selv (fx trække i snoren til kaldesystemet, trykke på nødkaldssenderen på hånd-
leddet); halvautomatisk alarmer giver signal på bestemte tider, og personen skal trykke på en knap eller afstille dem, hvis 
alarmen ikke skal udløses (fx bipper alarmen hvis du ikke har taget medicinen inden et bestemt klokkeslet); automatiske 
alarmer (undertiden også kaldet passive alarmer) aktiveres hvis en fare opstår eller er ved at opstå (fx afbrydelse af 
farligt varmt komfur), eller hvis noget afviger fra det normale (fx hvis man ikke står op om morgenen, ikke slukker for el/ 
vand mm, ikke åbner køleskabet, (ikke) går ud af bestemt dør eller passerer en zone mm).  
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Et konkret eksempel på usikkerhed, som slider, kunne være hustruen, som fortsat gerne vil passe 
sin demente ægtefælle hjemme, men som er utryg ved at lægge sig til at sove eller gå ud at handle 
af frygt for, at manden går ud uden overtøj i frostvejret, falder på trappen, farer vild i lokalområdet, 
kommer galt af sted i trafikken og lignende.   
 
Et andet eksempel på belastende usikkerhed og utryghed kunne være omsorgspersonalet, som 
har ansvaret for den nyligt hospitalsudskrevne, svært demente plejehjemsbeboer, som er konfus 
efter operation og ikke kan mærke, at benene ikke kan bære, når hun igen og igen står ud af sen-
gen om natten for at ´gå på arbejde´. Eller omsorgspersonalet, som har ansvaret for den person, 
som hele tiden forlader institutionen til fare for sig selv og andre pga. trafikblindhed. 
 
Fælles for ovenstående eksempler er, at personen med demens ikke magter at handle rationelt på 
en potentiel faretruende situation, de befinder sig i. De forstår ikke at foretage den handling eller 
det initiativ, der eventuelt kunne bringe dem ud og fri af faren. Dermed mestrer, magter og matcher 
de heller ikke de mange forskellige typer af almindelige såkaldte tryghedsalarmer, som virker ved, 
at man selv og bevidst og aktivt udløser alarmen for eksempel ved at trykke på en sender. Sende-
ren sidder typisk om håndleddet eller hænger i en strop om halsen, eller man kan trække i en 
vægmonteret snor.  
 
Med andre ord virker de almindelige og udbredte tryghedsalarmer, som forudsætter personens 
målrettede, bevidste og aktive handling, ikke for visse personer. Desuden virker disse alarmer og-
så kun indenfor i boligen. Andre typer af automatiske systemer, som kan melde og meddele ifald, 
et uheld sker eller er sket, skal udvikles og installeres, hvis denne målgruppe, deres nærmeste og 
omsorgspersoner skal opleve og reelt have mere sikkerhed og tryghed. 
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2. Ide, planlægning og forløb 
I det følgende skitseres i underafsnittene delprojektets formål, mål og måling, målgruppe, samar-
bejde samt planlægning og aktiviteter.  

2.1 Formål, mål og evaluering 

Der er imidlertid mulighed for at give både personer med demens, pårørende og omsorgspersona-
let mere tryghed og sikkerhed i hverdagen. Ved hjælp af ny teknologi kan man varsle om farer og 
uheld til relevante instanser, uanset personen med demens ikke selv til fulde forstår, hvordan eller 
hvorfor der varsles.   
 
Varslerne sendes via forskellige typer af kabelsystemer, trådløse eller intelligente (smarthouse) 
systemer og fungerer som et udvidet nødkaldsalarm-koncept, som sender varsler til personen selv, 
pårørende, omsorgspersonale, demensenhed eller vagtcentral. Den pårørende kan for eksempel 
få varslingen i form af en SMS eller en opringning på en mobiltelefon, og omsorgspersonalet kan fx 
få beskeden på deres vagttelefon eller på plejehjemmets kalde- og kommunikationsanlæg.    
 
Det overordnede formål med brug af denne type teknologi er at støtte selvstændighed for perso-
nen med demens og at give tryghed, omsorg og hjælp, dersom noget uønsket sker. Hjælpemidler-
ne og teknologierne har også de fordele, at de bidrager til, at pårørende og omsorgspersonale: 
  
 
 
 
 
 
 
I projekt Vær Tryg´s afprøvning af systemerne for sikkerhed og tryghed er effekten blevet evalueret 
af primært pårørende og omsorgspersoner i forhold til: 

 
 
 
 
 
 

 
 
De målinger, dataindsamlinger og evalueringer, der er arbejdet med i dette delprojekt, er primært 
af kvalitativ art som fokusgruppeinterview og individuelle interviews af omsorgspersoner og pårø-

 ikke tilbagevendende skal tilse, kontrollere og overvåge personen med demens 
 ikke skal korrigere eller motivere personen for adfærd, han/ hun har lyst til  
 kan yde hjælp i situationer, hvor det er relevant, påkrævet og nødvendigt 
 kan yde god og effektiv omsorg uden, at personen med demens føler sig kontrolleret 
 kan bruge tid og ressourcer på omsorg af mere medmenneskelig og social karakter. 

 design og funktionalitet 
 nytteværdi: hvornår og hvordan virker hjælpemidlet? Hvilket (kognitivt) problem afhjæl-

pes, hvad betyder det på kort og længere sigt? 
 hvad betyder hjælpemidlet i forhold til borgerens selvstændighed, kommunikation, uaf-

hængighed af andres hjælp, frihed, sikkerhed og tryghed?  
 hvilket perspektiv er der i hjælpemidlet for personen, andre og på længere sigt? 
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rende. Den kvalitative tilgang er anvendt, fordi det har været en bestræbelse at fange personens 
og omsorgspersonernes oplevelse af hjælpemidlets betydning og det langsigtede perspektiv, der 
kan være i anvendelsen af hjælpemidlerne.  

2.2 Målgruppe 

Men hvordan skulle projektet finde personer med demens, som kunne hjælpes med sikkerheds- og 
tryghedsskabende høj-teknologiske foranstaltninger 
 
Projekt Vær Tryg forsøgte at beskrive nogle fiktive scenarier, som illustrerede forskellige kognitive 
eller adfærdsmæssige problematikker, som karakteriserede målgruppen. På baggrund af otte så-
danne beskrivelser håbede projektet at finde et antal borgere, der havde brug for tryghed og sik-
kerhed ved mere avancerede hjælpemidler. Scenarierne gengives nedenfor, idet de også bidrager 
til at give et billede at de komplekse problematikker, som borgere med kognitive problemer under-
tiden har. Derudover kan de danne baggrund for fremtidige faglige diskussioner i teknologi-
demensfeltet. Fuld gennemlæsning af scenarierne i afsnittene 2.2.1 til 2.2.8 er ikke en forudsæt-
ning for læsning af resten af rapporten. Men nu til scenarierne.  

2.2.1 Kvinde, 67 år, bor alene i eget hjem 

Enke, bor i lejlighed i København. Har akademisk uddannelse, men er kun lidt teknisk interesseret. 
Demensdiagnose for to år siden. På daghjem to dage om ugen, hvor hun bliver hentet. Ingen hjælp 
i hjemmet. To voksne børn med familie i København, som hun har god kontakt med. Hun går dag-
lige ture i dagtimerne i nabolaget og ønsker at fortsætte med det. Børnene vil gerne støtte hende i 
at blive boende i egen lejlighed på trods af, at hun gentagne gange er faret vild i nabolaget og ikke 
har kunnet kontakte dem for at beskrive, hvor hun er. Hun glemmer jævnligt at slukke for komfuret, 
at lukke for vandet og slukke for kaffemaskine og TV. Står hyppigt op om natten for at gå på toilet-
tet, og er her ofte i fare for at falde. Børnene oplever daglig bekymring for hendes glemsomhed, 
desorientering og faldrisiko i forbindelse med toiletbesøg om natten, og hun udtrykker selv, at hun 
ikke kan lide at belaste dem med bekymringen. 
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Idé til teknologisk løsning:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2.2 Mand, 72 år, bor alene i eget hjem 

Bor i lejlighed på 2. sal uden elevator i beboelsesejendom med 10 lejemål i København. Har ikke 
været på gaden i 4 år, da han ikke kan gå, men kun akkurat tage vægt på benene, når han skal 
flytte sig fra seng til kørestol, fra kørestol til sofa i stuen og til toilet. Kan ikke køre kørestolen selv. 
Sidder helst og angiveligt med stor glæde, tilfredshed og livskvalitet i sofaen i stuen i alle dagti-
merne, hvor han ser tv, læser avis og ryger 30-40 hjemmerullede cigaretter daglig. Rygningen fo-
regår ikke fuldt ud sikkert. I hjemmet er der foretaget en brandteknisk/ demensfaglig vurdering og 
arrangeret en række brandforebyggende tiltag i forlængelse. Gulvet og sofaen er dækket med 
brandhæmmende stykker stof, der er rygeforklæder, brandhæmmende gardiner, ditto sengetøj og 
selvslukkende stearinlys. Overbo og andre beboere i opgangen er meget utrygge ved borgerens 
omgang med ild og har flere gange skrevet til kommunen om farerne og klaget over, at der ikke 
tilbydes plejehjemsplads. Underboen har tilkaldt brandvæsenet 3-4 gange inden for det seneste år 
på grund af meget røg, uden der dog har været brand.  
 
Idé til teknologisk løsning:  
 

 

 

2.2.3 Kvinde, 71 år, bor alene i eget hjem 

Let dement, bosiddende på Nørrebro, er blevet mere glemsom og er desuden faldet nogle gange 
de seneste måneder. Klarer stadig at gå på gaden dagligt for at handle. Datteren, som bor i Al-
bertslund, er konstant bekymret for, hvordan hendes mor har det, og om hun nu er faldet. Datteren 
drømmer om at kunne få besked, hvis det ikke går i hverdagen, som det plejer. Hvis der sker noget 
ud over det sædvanlige. Det kunne være, at moderen ikke stod op eller ikke gik i seng på de tids-
punkter, hun plejer, at moderen ikke kom tilbage i seng efter 10 min. i forbindelse med toiletbesø-

1. komfurvagt, som afbryder strøm/ gas til komfuret, hvis røg - eller varmeudviklingen er 
faretruende. Varsel til datter/ omsorgssystem/ demenscenter. 

2. automatisk slukning af kaffemaskine, TV efter et defineret tidsrum 
3. varsel til datter/ omsorgssystem / demenscenter, hvis der ikke på ét eller andet tids-

punkt i løbet af et bestemt tidspunkt er slukket for vandet (vandalarm).  
4. sporingsmobiltelefon med 1-2 forud programmerede numre (fx datter og demenscen-

ter) og sporingsmulighed (for pårørende, demenscenter eller andre). 
5. automatisk lystænding af eksisterende belysning og evt. lys på toilettet, når hun stiger 

ud af sengen. Slukker automatisk efter et antal min.   
6. varsel til datter/ omsorgssystem / demenscenter, hvis hun ikke er tilbage i sengen om 

natten efter et antal minutter (de ringer og/ eller tager ud og tjekker situationen). 

1. Automatisk punkt-brandslukningsanlæg med vandtågesystem med varsel til omsorgssy-
stem/ vagtcentral/ brandvæsenet. Systemet er let at installere mobilt og kan genbruges i 
anden bolig. 
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get om natten, eller at moderen ikke havde åbnet køleskabet eller trukket ud i wc´et i løbet af da-
gen. 
 
Idé til teknologisk løsning:  
 
 
 

2.2.4 Kvinde, 67 år, bor alene i eget hjem 

Netop stoppet på arbejdsmarkedet, bor alene i egen moderne lejlighed, men begynder at syntes, 
at der er mange og svært overskuelige opgaver forbundet med at bo alene. Det er for eksempel at 
huske gøremål, at betale husleje og regninger. Hun er på det seneste blevet mere glemsom uden 
dog at være diagnosticeret dement, har ondt i ryggen, og har brug for hjælp til tunge indkøb, ren-
gøring, tøjvask, som hun ikke længere magter og mestrer. Har på det sidste bekymret sig for, 
hvordan det skulle gå, hvis hun blev alvorligt syg hjemme og ikke kunne ringe efter hjælp, eller hvis 
hun faldt hjemme, uden at nogen vidste af det. Men hun syntes, ikke hun er gammel og skrøbelig 
nok til at blive tilknyttet et telefonkædesystem eller til at søge om nødkald/ tryghedsalarm. Hun 
opfylder heller ikke kriterierne for tildeling af systemet. Hun har ingen børn eller nære slægtninge, 
som hun kan kontakte, eller som kan hjælpe hende, men hun har god kontakt til kolleger på det 
tidligere arbejde. Bruger ofte Internettet og e-post, og tager ofte i sommerhus i Nordsjælland. Når 
hun er her, bekymrer hun sig ofte for, om der er noget galt hjemme i lejligheden i byen. 
 
Idé til teknologisk løsning:  

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Mand, 68 år, bor i eget hjem med ægtefælle 

Bor sammen med kone i eget hus i bydel i udkanten København. Tre voksne børn, én bor i nær-
heden, de to andre flere kilometer derfra. Demensdiagnose for tre år siden. Konen arbejder fuldtid 
og er væk fra hjemmet ca. 40 timer om ugen. Han er glad for at gå på demensdagcenter to gange 
om ugen og ønsker ikke flere dage. Han kan lide at gå daglige ture i skoven i nærheden og er i god 
fysisk form. Han har tidligere brugt mobiltelefon for at holde kontakt med konen og familien, men 
han mestrer ikke at bruge den længere på grund af for mange og for små knapper. Han har gen-

1. SMS- besked til datter/ omsorgssystem, hvis moderen ikke har sædvanlig adfærd på 
sædvanlige tidspunkter. Ifald datteren ikke svarer, da melding videre til omsorgssystem. 

1. forskellige automatiske meldinger til hende selv via SMS på enkel mobiltelefon med 
en/ få knapper eller over nettet om for eksempel røgudvikling, vandlækage eller ind-
brud i lejligheden i byen.  

2. et brugervenligt system til fjernstyring af energi og mere via GSM/SMS eller Internet-
tet.  

3. besked videre til tidligere kolleger eller demenscenter, ifald der sker afvigelser fra det 
sædvanlige 
Denne gruppe af personer, som er mere kendt med computere, mobiltelefoni og an-
den teknologi, bliver der flere af de kommende år.  
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tagne gange forvildet sig bort, været faret vild og fundet med politiets hjælp. I vinter forsvandt han 
en eftermiddag kl. 17 og blev fundet af politiet mange kilometer hjemmefra efter 36 timer, stærkt 
forkommen og forvirret i et kolonihaveområde. Nu tør han dårlig gå ud og handle alene, og konen 
er ked af, at han forfalder fysisk og mentalt ved at være hjemme og inden døre så meget. Han kan 
tage telefonen, men ikke selv ringe til andre. Han er desorienteret i forhold til tid og sted, især om 
natten. Han har dårlig nattesøvn og står ofte op om natten og går undertiden ud. Han selv og ko-
nen vil helst, at de er sammen, og at han bliver boende hjemme så længe som muligt. 
 
Idé til teknologisk løsning:  
 
 
 
 

 

 

2.2.6 Mand, 67 år, bor i eget hjem med ægtefælle 

Ægtepar, konen 75 år, han er for nylig udskrevet fra genoptræningsafdeling efter blodprop i hjer-
nen. Han er middelsvært dement, har dårlig balance, er faldtruet, klarer ikke almindelige, hver-
dagslige gøremål som toilet og hygiejne og er urealistisk i forhold til, hvad han magter og mestrer. 
Konen er utryg ved at være borte fra ham længere end en halv times tid af frygt for, at der skal ske 
noget, mens hun er borte. Hun føler sig således meget bundet til hjemmet. Både han og hun øn-
sker at forblive sammen og i eget hjem, så længe det overhovedet og på nogen måde kan lade sig 
gøre. 
 
Idé til teknologisk løsning:  
 
 
 
 
 
 

2.2.7 Mand, 71 år, bor på plejehjem 

Bor på almindeligt plejehjem i København med personale alle døgnets 24 timer. Ingen børn. 9 år 
yngre kone bor fortsat hjemme 2 kilometer derfra, hun arbejder som undervisende sygeplejerske. 
Både konen og han er glad for det plejehjem, han bor på, han trives godt der. Han fik demensdiag-
nose for 3 år siden, men er fysisk meget velfungerende og afhængig af jævnlig motion. Kan ikke 
bruge mobiltelefon længere, men er ikke trafikblind. Ofte bestemmer han sig for at gå hjem til ko-

1. bevægelsessensor eller magnetdetektor på udgangsdøren sender varsel om, at ud-
gangsdøren åbnes mellem kl. xx og kl. yy. Varsel til samlever/ omsorgssystem / de-
menscenter.  

2. enkel Mobiltelefon med en/ få knapper eller Sporingsmobiltelefon (lille mobiltelefon 
med 1-2 forud programmerede numre (pårørende og demenscenter) og sporingsmu-
lighed (for pårørende, demenscenter eller andre). 

1. enkel telefonisk løsning (fastnet/ mobiltelefon), som han kan besvare opkald på/ ringe 
op fra, når han er alene hjemme.  

2. sensor ved udgangsdøren, som sender varsel om, at døren åbnes, en linie passeres, 
en måtte betrædes eller andet. Varsel til hustru/ omsorgssystem / demenscenter ifald 
dette sker, både når hun er hjemme og ude af huset.   
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nen om aftenen og vil under ingen omstændigheder ledsages. Halvdelen af gangene farer han 
imidlertid vild. Han er således fundet midt i rundkørsler flere kilometer hjemmefra og langt fra ple-
jehjemmet om natten uden at kunne forklare sig. Politiet har gentagne gange eftersøgt ham. Nogle 
gange får han sovemedicin for at beroliges om aftenen, men dette gør ham mere desorienteret, og 
situationen bliver så endnu farligere.  
 
Det vurderes p.t., om han må flytte til demenscenter, hvor der er flere personaleressourcer til at 
hjælpe ham om natten. Men der vil han sandsynligvis ikke trives helt så godt, fordi han trods alt 
fungerer bedre end de andre, som bor der med mere udtalt demens. Derudover er der lang vente-
liste for at få plads. 
 
Idé til teknologisk løsning:  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.8 Kvinde, 78 år, bor på plejehjem 

Enke med tre børn, som bor i andre byer. Har siden 2002 boet på et moderne plejehjem i Køben-
havn. Demensdiagnose for 7 år siden, er nu svært dement og desorienteret i forhold til tid og sted 
og med nedsat balance og gang med rollator. Har ingen bevidsthed om og erkendelse af kropslige 
situation og funktionsnedsættelse. Står ofte op om natten på uforudsigelige tidspunkter og af ufor-
udsigelige grunde, nogle gange dog for at ”...gå hjem til mor...”, andre gange for at ”...passe 
børn...”. Har flere gange både siddet på toilettet og ligget på badeværelsesgulvet i flere timer, før 
nattevagten fandt hende under den rutinemæssige natrunde med tilsyn. Hun fungerer godt socialt 
på plejehjemmet, og der er mange grunde til, at hun fortsat bor her, hvor hun kender flere af de 
andre beboere fra sit tidligere liv. 
 
Ide til teknologisk løsning:  
 
 
 
 
 
 
På baggrund af de 8 ovenstående scenarier søgte projekt Vær Tryg at finde personer med de-
mens, som havde fællestræk med de i scenarierne karakteriserede personer, for at de kunne af-

1. Forskellige typer døralarmer. De varsler omsorgspersonalet, som enten kan motivere 
ham til at blive i huset, tilbyde ledsagelse eller sikre han har sko/ nok tøj på  

2. Sporingsmobiltelefon (lille mobiltelefon med 1-2 forud programmerede numre (fx pårø-
rende og Demenscenter) med mulighed for sporing, ”elektronisk, virtuelt hegn” (fen-
cing) 

1. automatisk lystænding af eksisterende natbordslampe og badeværelseslys, når hun sti-
ger ud af sengen. Slukker automatisk efter et antal minutter  

2. varsel til personalet, når hun sætter sig op i sengen for at stå op, eller hvis hun ikke er 
tilbage i sengen om natten efter toiletbesøget efter et antal minutter. 
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prøve nogle af de teknologiske hjælpemidler. Personerne blev fundet dels på plejehjem i projektets 
Vanløse- Brønshøj- Husum- område, dels blandt de personer, der havde deltaget i projekt Giv Tid.  

2.3 Samarbejde  

Hovedaktørerne i dette delprojekt er personerne med demens, deres pårørende og omsorgsper-
sonalet på de tre plejehjem og i hjemmeplejen. 
 
Herudover har projekt Vær Tryg samarbejdet med elektriker-firmaet Jensen & Vejborg i forbindelse 
med installation af de automatiske lystændingssystemer. Dette firma blev brugt, fordi de forestår 
boligændringer og komfursikringssystemer med timere for kommunen hos hjemmeboende borge-
re. Desuden har projektet samarbejdet med firmaerne Condigi -Televagt og Comax hvad angår 
dør-, vand- og sengevagtalarmerne. De sælger og installerer kalde-, kommunikations- og vars-
lingssystemer, herunder også trygheds- og nødkaldssystemer til Københavns Kommune. Endelig 
har projektet samarbejdet kortvarigt med fa. Vitaris i relation til udlån og afprøvning af faldalarm. 

2.4 Planlægning og aktiviteter  

2.4.1 Visitation 

Projekt Vær Tryg fandt projektdeltagere til dette delprojekt på plejehjem2 i projektets Vanløse- 
Brønshøj - Husum-område. Dette foregik ved, at de tre plejehjemsledelser blev inviteret til møde, 
hvor de blev præsenteret for de forskellige hjælpemidler og teknologiske systemer3, som projekt 
Vær Tryg tilbød at installere og finansiere. Samtidig blev forskellige scenarier i stil med dem oven-
for præsenteret og diskuteret. Projekt Vær Tryg besøgte derefter plejehjemmene og diskuterede 
med de stedlige (afdelings)ledere, hvilke beboere der kunne være kandidater, til hvilke hjælpemid-
ler og teknologier og med hvilke begrundelser.  
 
Demensfaglig dialog før teknologi 
På disse visitationsmøder var der lejlighed for at gå mere i dybden med den demensfaglige dialog i 
relation til den enkelte person med demens, som man overvejede at forsyne med teknologisk 
hjælpemiddel. Var alle de socialpædagogiske, sygepleje- og omsorgsfaglige samt arbejdstilrette-
læggelsesmæssige muligheder, aspekter og perspektiver diskuteret, afprøvet og udtømt?  
 
Det lå projektet alvorligt på sinde, at de kommunikative og samarbejdsmæssige sider af demens-
omsorgen var på højt niveau inden implementering af teknologiske løsninger. (Høj)teknologi skulle 

                                                
2 Der er 2 plejehjem i denne ´geografi´, som er ´moderne plejeboliger´, og som forvaltningsmæssigt kategoriseres som 
´eget hjem´ (projekt Vær Tryg´s målgruppe). Det tredje includerede plejehjem deltog også uanset det ligger lige udenfor 
Vanløse-bydelsgrænsen, idet projekt Vær Tryg manglede projektdeltagere, og plejehjemmet samtidig henvendte sig til 
projektet for et udtalt og tilbagevendende problem med en beboer som forlod institutionen, - til alvorlig fare for sig selv. 
3 På listen over hjælpemidler og teknologiløsninger, som kunne afprøves (bilag 2), var også mobiltelefon med en/ få 
taster, sporingsmobiltelefon og mobilsprinkleranlæg. Der blev på efterfølgende visitationsmøder visiteret hhv. 1 mobilte-
lefon (til plejehjemsbeboer), 4 sporingsmobiltelefoner (2 til en plejehjemsbeboer og 2 til hjemmeboende) og 2 mobil-
sprinkleranlæg (til hjemmeboende), som ikke omtales i denne delrapport, idet de evalueres og afrapporteres i delrappor-
terne ´Telefoni og Sporing´ og ´Mobilsprinkler´.  
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ikke erstatte omsorg, men understøtte og bidrage til, at omsorgspersonalet kunne yde en god og 
effektiv omsorg, uden at personen med demens følte sig kontrolleret. Og samtidig skulle hjælpe-
midlerne og teknologien skabe et mere selvstændigt, tryggere, sikrere og bedre liv for personen 
med demens.  
 
35 kandidater til hjælpemidler og frafald af kandidater  
Alt i alt udløste visitationsmøderne på de tre plejehjem, at 26 beboere var under overvejelse for en 
eller flere af hjælpemidlerne. Antallet endte imidlertid med kun at blive 11. Også 9 personer med 
demens fra projekt Vær Tryg´s opstartfase (fra projekt Giv Tid, fra daghjemmet HUSET og fra en 
lokal udviklingssygeplejerske) blev overvejet som kandidater til nogle af hjælpemidlerne for 
´Sikkerhed og Tryghed´. I denne gruppe og efter samme præsentation af de teknologiske hjælpe-
midler og systemer samt ovenstående scenarie, endte fire personer med at få hjælpemidler. Den-
ne gruppe af projektdeltagere boede i eget hjem i begrebets egentlige betydning - med og uden 
samlever. 
Som udgangspunkt var der i august 2007 i alt (26 + 9) 35 kandidater til installation af hjælpemid-
lerne, men kun de 15 fik mellem september- november et eller flere af hjælpemidler og systemer 
installeret. Oversigten ser således ud: 
 

 Plejehjem A 
 
 

Plejehjem B Plejehjem C Projekt 
Giv Tid 
m.fl. 

Daghjemmet 
HUSET  

Vandalarm   (1) 1  (1) 0 
Sengevagt (5) 3 (1) 0 (5) 0   
Døralarm (2) 1 (1) 1    
Automatisk 
lystænding 

(8) 5 (3) 0  (2) 2 (1) 1 

Komfurvagt    (2) 1  
Faldalarm    (2) 0 (1) 0 

 
Oversigt over visiterede hjælpemidler: (tallene i parentes er udtryk for det antal hjælpemidler, man først an-
tog skulle installeres. Tallet udenfor parentes er for hjælpemidler, der blev installeret. 
 
Årsagen til det relativt store frafald på to tredjedel af personerne med demens skyldtes primært de 
hurtige og undertiden radikale ændringer i funktionsniveauet, samt at nogle var døende eller døde. 
Men også firmaernes lange leveringstid på 1-4 måneder for installationsarbejdet betød, at en ræk-
ke af de planlagte hjælpemidler blev unødvendige eller irrelevante, som tiden gik.  
 
Juridiske og etiske forhold 
Også ansøgningerne4 om juridisk tilladelse til at anvende visse af teknologierne5 har taget en del 

                                                
4Ansøgningerne skrives på et såkaldt ”Indberetnings- og Registreringsskema” (ikke et ansøgningsskema).  
5 Projekt Vær Tryg har antaget, at hjælpemidlerne sengevagt og døralarm kategoriseres som ´overvågning´ og dermed 
kræver juridisk tilladelse.  
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tid. Det er projektets vurdering, at forskellige forhold i forbindelse med sagsgangen har bidraget til, 
at nogle af ansøgningerne ikke er blevet afsendt, og teknologierne dermed ikke implementeret. 
Der er desuden nogle overordnede, principielle og afgørende juridiske og etiske aspekter og di-
lemmaer i forbindelse med at anvende teknologiske hjælpemidler og systemer, som har automa-
tisk videresending af alarmer og varslinger om personers adfærd til andre. For nærmere informati-
on om denne tematik henvises til hovedrapportens afsnit 4.4.  
 
I dag argumenteres der i demensomsorgen i højere grad for anvendelse af overvågningsteknologi, 
i og med det kan være omsorgssvigt og etisk betænkeligt ikke at anvende eksisterende hjælpemid-
ler og systemer, når de kan bidrage til større sikkerhed og tryghed (Smarthusteknologi, -
Planlegging og drift i kommunale tjenester, 2004, s. 25). Herudover kan anvendelsen af overvåg-
ningsteknologi også hjemles ud fra princippet om mindsteindgreb. Det kan argumenteres, at det er 
mindre indgribende at installere et mobilt sprinkleranlæg end at tvangsflytte en person til plejehjem, 
når der er udtalt brandfare ved rygning i hjemmet. 
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3. Forløb, resultat og evaluering 
I de følgende underafsnit redegøres for afprøvningen i forhold til brugbarhed, nytteværdi, og hvad 
det enkelte hjælpemiddel har betydet for personen med demens, omsorgspersonale og pårørende. 

3.1 Vandalarm 

Hr. A havde det problem på plejehjemmet, at han i gennemsnit en gang om ugen (3-5 gange om 
måneden) glemte at slukke for vandhanen. Uheldet kunne ske på badeværelset og i tekøkkenet og 
i både dag- og aftentimerne. Flere gange havde parketgulvet i køkkenet været så oversvømmet 
hos Hr. A, at vandet var løbet ind igennem soveværelset og ud i badeværelset. Parketgulvet og 
den underliggende etages loft havde dog endnu ikke synlig vandskade.  
 
At afbryde vandtilførslen ville betyde, at hr. A fx ikke kunne opretholde sin personlige hygiejne, 
hvorfor dette ikke var en mulighed. Hr. A fik med projekt Vær Tryg installeret en trådløs vandalarm, 
som afbrød vandstrålen efter 50 liter vand6, hvad enten det var koldt eller varmt vand, og sendte 
besked til omsorgspersonalet via det eksisterende kalde- kommunikationsanlæg om vandafbrydel-
sen. Personalet kunne derefter gå ned til hr. A, støtte og hjælpe ham tilrette og slå alarmen fra 
igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsorgspersonalet oplyser ved evalueringen, at hjælpemidlet er rigtig smart og fungerer upåkla-
geligt. Installationen betyder, at de har ét væsentligt pres mindre i arbejdsdagen. De skal nu ikke 
længere have et øje på hver finger i forhold til vandet hos hr. A.  
 
De understreger desuden, at en evt. bekostelig vandskade forhindres. Endvidere giver omsorgs-
personalet udtryk for, at de måtte vente meget længe på installationen, men at firmaet, da de først 
gik i gang, havde været gode at samarbejde med og desuden havde undervist og vejledt omhyg-
geligt ved overdragelsen af teknologien. 
 
Den i projekt Vær Tryg installerede vandalarm er kun én blandt mange mulige typer og modeller af 

                                                
6 Vandalarmen er den første af sin slags i Danmark, og den skulle først færdigudvikles, før den kunne monte-
res, - derfor leveringstiden på ca. 3 måneder.  

 
Vandalarmen sikrer, at vandet afbrydes 
automatisk efter et antal min. eller liter 
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vandalarmer, men kun denne har dog videresending af alarm/varsling. 

3.2 Sengevagt 

Tre beboere på et af plejehjemmene stod flere gange hver nat op af sengen på uforudsigelige tids-
punkter og uden at mestre det. De var så svage og usikre til bens, at de faldt, når de satte fødder-
ne i gulvet og forsøgte at komme på benene for at gå på toilettet, gå ud på gangen eller for andre 
gøremål. Omsorgspersonalet havde forsøgt med flere forskellige og forebyggende tiltag såsom at 
hjælpe personen på toilettet, at se ind til personerne flere gange i løbet af natten, at skifte og rede 
sengen, hvis den var gennemvædet, at give personen rent og tørt tøj og ble på, men intet hjalp. De 
tre personer stod jævnligt op. De faldt også indimellem og lå på gulvet, indtil nogle senere fandt 
dem. Den ene af beboerne var desuden svær at motivere til at stå op og komme i tøjet om morge-
nen, hvis tilbudet om hjælp ikke kom lige på dét tidspunkt, hvor det passede personen.  
 
Det blev besluttet, at de pågældende personer skulle afprøve en trådløs optisk sengevagt, som 
sender besked til omsorgspersonernes Dect-telefoner og fællesarealernes display via det eksiste-
rende kalde- og kommunikationsanlæg. Sengevagten kan programmeres og fungere på to forskel-
lige måder. Enten sendes besked til personalet, hvis personen sætter sig op i sengen for at stå ud, 
eller den sender besked, hvis personen ikke er kommet tilbage til sengen efter et defineret antal 
minutter. Alle tre personer fik sengevagten programmeret efter det første princip, idet de var fald-
truede, så snart de svingede benene ud af sengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsorgspersonalet oplyser ved evalueringen, at sengevagterne fungerer fortræffeligt. Det tog per-
sonalet cirka en uge at få rutinerne kørt ind, og med en stedlig leder som supervisor har hjælpe-
midlet fungeret upåklageligt. Sengevagten sender besked, hvis personen kaster dynen ud af sen-
gen, og hvis personen selv er på vej ud af sengen. Den er ikke overfølsom og sender ikke unød-
vendige varslinger, selvom personen i sengen for eksempel bevæger sig meget.  
 
For fru A´s vedkommende var nattevagten - inden opsætning af sengevagten - inde utallige gange 
om natten for at se, om dynen igen var kastet på gulvet, eller om hun var på vej ud af sengen til 
toilettet. Efter opsætningen af sengevagten er nattevagten kun inde, når det er relevant. Når dynen 
ligger på gulvet, eller fru A har brug for at komme på toilettet. 
 

 

Med sengevagten kan det ´læses´, 
hvornår personen har brug for hjælp 
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For fru B´s vedkommende var det inden monteringen af sengevagten svært for personalet at tolke, 
hvornår hun gerne ville op om morgenen. Hun blev ofte vred og bed og råbte, når personalet for-
søgte at motivere hende til at stå op og komme i tøjet. Med sengevagten kan personalet nu se, 
hvornår fru B forsøger og gerne vil stå op. Sengevagten fungerer her som en slags budbringer, der 
kan vejlede i forhold til, hvornår hjælpen skal træde til. Samarbejdet er ændret fra tilbagevendende, 
trættende og negative diskussioner om at stå op til at være positivt og konstruktivt. Fru B modtager 
nu personalet med glæde, når de kommer på det ønskede tidspunkt for at give en hjælpende 
hånd. Hjælpemidlet understøtter en positiv pædagogik.  
 
Fru C har brug for at komme på toilettet flere gange i løbet af natten på uforudsigelige tidspunkter 
og behøver hér en person ved sin side på grund af faldrisiko. Før sengevagten havde man en eks-
tra madras liggende på gulvet foran sengen, som dog langt fra forebyggede godt. Den er nu fjer-
net, og omsorgspersonalet kommer ind, når sengevagten sender varsel. Fru C får hjælp, når - og 
kun når - hun netop har behovet og falder ikke mere over madrassen. 
 
Ifølge omsorgspersonalet har sengevagten følgende effekt og betydning: 

 
 
 
 
 
 
 
Omsorgspersonalet understreger, at hjælpemidlet skal bruges kritisk og demensfagligt - reflekteret. 
Og at det ville være godt, hvis hjælpemidlet, hurtigere end tilfældet er i dag, kunne ansøges om, 
godkendes og opsættes hos en beboer med et pludseligt opstået behov.  

3.3 Dør- og passagealarmer  

Som beskrevet i ovenstående eksempler er der nogle personer, som ikke mestrer situationen eller 
er til fare for sig selv, når de står op og ud af sengen.  
 
Andre klarer fint at stå ud af sengen, men er til fare for sig selv eller andre, når de for eksempel går 
ud af egen dør på plejehjemmet om natten eller lægger sig til at sove i naboens seng eller på gul-
vet i det kolde linneddepot eller i vareelevatoren. En døralarm7 på egen dør kunne hér være en 
forebyggende foranstaltning. 
 
En tredje gruppe personer med demens mestrer fint at færdes i egen bolig og på fællesarealerne 

                                                
7 Der findes mange og forskellige typer og systemer af døralarmer, som sender besked til omsorgspersona-
let, og som virker på teknisk forskellige måder (trådløse, fortrådede). Der henvises til kapitel 4 i Kataloget 
over kognitive, teknologiske hjælpemidler´. 

 virker fint teknisk- funktionelt  
 forebygger og værner mod tilskadekomst som fald og frakturer 
 understøtter personens frihed, ønsker og egne rytmer 
 giver omsorg og mulighed for positivt samarbejde og pædagogik 
 aflaster personalet med færre tilsyn om natten og færre diskussioner med beboerne. 
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på afdelingen, men tåler ikke at komme udenfor afdelingen for eksempel på grund af en stejl eller 
iskold trappe, eller måske fordi vedkommende så kan forvilde sig bort i den store institution eller i 
et indviklet kælder-labyrint-system. Her kan monteres døralarmer på afdelingens døre. 
 
For en fjerde gruppe personer med demens er det hensigtsmæssigt, at omsorgspersonalet får be-
sked fra en døralarm, når de er på vej ud af institutionens hoveddør. Måske mestrer de ikke at gå 
tur alene, men skal ledsages på grund af trafikblindhed. Eller de skal mindes om eller støttes i at få 
tilstrækkeligt tøj på i forhold til frostvejr. Eller måske skal omsorgspersonalet sikre sig, at (spo-
rings)mobiltelefonen er med i håndtasken.  
 
For en femte og sidste gruppe personer opstår faren først, hvis de kommer udenfor grundstykket 
eller matriklen. De næres og glædes måske ved at gå rundt i den stedlige (for)have, men mestrer 
ikke at færdes alene på veje med trafik, ved moser, jernbaneoverskæringer, havnen eller lignende. 
Hvis omsorgspersonalet får varsel om, at en person med dette handicap passerer den (nedgrave-
de) passagealarm, kan vedkommende fx tilbydes ledsagelse, mindes om at have (sporings)mobil-
telefonen med sig eller tilbydes at blive hjemme med en meningsfuld aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I projekt Vær Tryg har to personer været visiteret til dør- og passagealarmer. Den ene var fru S, 
som før døralarmens montering var fundet sovende på gulvet i vareelevatoren og flere gange var 
faret vild på den store institution om natten. Med en sender i en snor om halsen og døralarmer på 
afdelingens fire udgangsdøre var det planen at forebygge denne type hændelser og ulykker.  
 
Fru S ændrede imidlertid funktionsniveau omtrent samtidig med hjælpemidlets installation, og hun 
fik ikke brug for døralarmen. Afdelingen fik imidlertid kort tid efter en ny beboer med behov for dø-
ralarmer på de eksakt samme steder, og han kunne derfor straks overtage senderen8 og sikres 
med systemet.  
 
Den anden person, fru P, måtte sikres med to forskellige typer døralarm. Den ene (en magnetkon-
takt) sad på døren til hendes bolig ud til det fælles gangareal. Den virkede kun om natten, hvor den 
sendte besked til omsorgspersonalets display i Dect- telefonerne, hvis hun forvildede sig ud af sin 

                                                
8 Afdelingen har udfyldt ´Indberetnings- og Registreringsskema´ for den pågældende person. 

   

Når personen med senderen er 
tæt på en positionsmelder (pile-
ne) OG døren åbnes, går der 
besked til omsorgspersonalet 
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dør, - typisk for at ”tage til Frederikshavn”. Det var aftalt med fru P og sønnen, at hvis hun stod op 
om natten, så var det bedst at blive hjulpet til at blive i egen bolig nogle timer endnu og først gå ud 
senere.  
 
Fru P fik desuden en sender monteret på den rollator, som hun altid havde med sig Senderen var 
koblet op til en passagealarm, som blev etableret ved afgrænsningen af grundstykket. På den må-
de kunne fru P færdes frit på hele institutionen og i haven. Omsorgspersonalet fik varsel, ifald hun 
passerede matriklens skel. Omsorgspersonalet kunne så kontrollere, at fru P havde sporingsmobil-
telefon med sig, når hun havde lyst til at forlade plejehjemmet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet set vurderer omsorgspersonalet, at passagealarmen fungerer upåklageligt og efter hensig-
ten sammen med sporingsmobiltelefonen, idet de 2 teknologier supplerer hinanden9. De daglige, 
opslidende diskussioner er ændret til konstruktive, positive og anerkendende omgangs- og samar-
bejdsformer. Hvor fru P tidligere blev vred over at blive opfordret til at blive hjemme, har omsorgs-
personalet i dag ingen af disse typer af konflikter. 
 
Flere dør- og passagealarmer 
Plejehjemmene A og B (det ene med Demenscenter-status) har nu og med projekt Vær Tryg dør - 
og passagealarmer ved nogle af dørene/ grundstykket og er dermed godt på vej til at være teknisk 
forberedt til at huse personer, som har problemer med desorientering og som er trafikblinde.  
I forlængelse af de gode erfaringer med at etablere dør - og passagealarmer ved forskellige døre 
og udgange på de 2 plejehjem er de sidste økonomiske midler i projekt Vær Tryg gået til at finan-
siere ´fencing´10 ved samtlige 6 udgange omkring Bystævneparken (svarende til grundstykket). I 
løbet af 2008 vil det derfor være muligt, at personer med ´brikker´ kan bevæge sig rundt på et stør-
re areal, med mindre de passerer en af områdets seks hovedudgange. I så fald får omsorgsperso-
nalet varsel på Dect-telefonerne, og der kan handles ud fra gældende handleplaner. 

3.4 Automatisk lystænding  

To hjemmeboende personer fra projekt Giv Tid har afprøvet automatisk lystænding.  
 

                                                
9 Sporingsmobiltelefonens virkning og betydning for fru P fremgår af delrapport 2 ´Telefoni og Sporing´ (afsnit 3.3). 
10 Engelsk, betyder ´hegn´ eller ´indhegning´. Udtrykket anvender i teknologi-demensfeltet i betydningen virtuelt hegn. 

 

Fru P er blevet gladere, og pårørende og personalet er 
blevet mere trygge og aflastede efter installation af dør- 
og passagealarmer samt brug af sporingsmobiltelefon. 
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Hjælpemidlet har for den ene af disse personer betydet, at han nu uden frustrationer og afhængig-
hed af andres hjælp kunne foretage sine telefonopringninger. En anden person i projektet kunne 
med hjælpemidlet klare toiletbesøg uden at være i samme fare for at falde i nattemørket. Hjælpe-
midlet har været til stor gavn og glæde for de pågældende personer og en ægtefælle og dermed af 
stor betydning.  
 
En tredje yngre borger med demens fra daghjemmet HUSET, som boede med sin ægtefælle, hav-
de ligeledes stor hjælp af den automatiske lystænding. Ægtefællen, som er sygeplejerske og fuld 
tid på arbejdsmarkedet, udtaler: 
  

”Vi fik en sensor sat op ude ved toilettet og sat låse på vores kontakter op til soveværelset. Det 
betød, at han ikke kunne slukke for lyset, og at det så automatisk gav et spor at følge til toilet-
tet. Vi har soveværelse på 1. sal, så det har været en god hjælp. Det gav mig mulighed for at 
sove lidt mere og ikke vågne, hver gang han skulle på toilettet. Uden lys kunne han gå alle ste-
der hen. 
Jeg vil varmt anbefale det til demente både med ægtefælle og aleneboende, det er en enkel og 
billig ting, som hjælper meget. Lystænding har været en stor hjælp, og det kræver heller ikke 
store ændringer i boligen.” 

    
Også 5 beboere på plejehjem har fået monteret automatisk lystænding, og personalet udtrykker 
her udtalt tilfredshed med hjælpemidlet, fordi det: 
 
 
 
 
 
 
 
Omsorgspersonerne pointerer, at det nøje skal overvejes, hvilke og hvor mange lys der skal tænde 
automatisk, hvor længe de skal være tændt, og hvor afbryderne er. Hvis personen oplever, at et 
lys er tændt, som ikke skal være det, hvis forkerte lys er tændt, eller hvis lyset er tændt for længe, 
så forsøger personen måske at slukke lyset selv.   
 

 støtter for orientering i rummet og de fysiske omgivelser 
 støtter for orientering i tidspunkt på døgnet 
 ubetinget forebygger fald og faldulykker  
 medfører færre natlige tilsyn hos personerne - med forstyrrelse af søvn  
 giver mere frihed til personen - ingen kontrol og tjek med natlige tilsyn. 

 

De relevante lamper kan programmeres til at tænde automatisk og 
være tændt et defineret antal minutter 
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Hjælpemidlet har fungeret meget fint i projekt Vær Tryg, og hjælpemidlet vurderes ubetinget at 
have et vigtigt faldforebyggende perspektiv. 

3.5 Komfurvagt 

Den sædvanlige kommunale procedure, hvis en person ikke sikkert mestrer aktiviteter ved el-
komfuret, er at montere en timer på komfuret, som programmeres til et antal minutter - typisk 20 
minutter, undertiden 10. Herefter afbrydes komfuret automatisk, med mindre personen genstarter 
timeren11. Har personen gaskomfur, lukkes sædvanligvis for gassen, og der opsættes 2 kogepla-
der med timer. Ikke alle personer med demens kan dog tilegne sig og lære disse nye måder at 
betjene komfur og kogeplader på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der findes imidlertid forskellige typer af komfurvagter, som virker på forskellige måder, men som 
alle monteres på personens eksisterende velkendte komfur. Nogle komfurvagter afbryder, hvis ikke 
man bevæger sig foran komfuret, eller når det registreres, at komfuret er farligt varmt. Komfurvag-
ter kan også videresende varsling til omsorgspersonale eller andre, hvis der bliver farligt varmt og 
afbrudt.  
 
Hjælpemidlet komfurvagt har i projekt Vær Tryg kun været installeret hos en enkelt borger (se i 
delrapport 5 om Mobilsprinkler, afsnit 3), idet der ikke var kandidater til hjælpemidlet i de fora, hvor 
hjælpemidlet blev præsenteret og tilbudt. 
 
Ved læsning af delrapport 5, afsnit 3 vil man erfare, at den pågældende person desværre ikke nå-
ede at afprøve komfurvagten reelt. Personens aktiviteter ved komfuret var ihærdige, og hun lagde 
kød direkte på kogepladen eller på en tør, brandvarm pande. Det udviklede så meget varme og 
røg, at hun aktiverede mobilsprinkleranlægget med 130 liter vand, som egentlig kun skulle aktive-
res i livstruende situationer. For ikke at aktivere mobilsprinkleranlægget gang på gang, blev det 
besluttet helt at afbryde strømtilførslen til komfuret, og komfurvagten har dermed ikke været i reel 
afprøvning. 
 

                                                
11 Timeren kan nemt ´by-passes´, -også af personer med demens, jfr. tekst og foto af deformeret timer i delrapport 5, 
afsnit 3. 

 

Komfurvagten afbryder ved for me-
gen varme, eller hvis man ikke be-
væger sig foran komfuret.  



 22 

Alt andet lige ser projekt Vær Tryg et godt og fremtidigt perspektiv i hjælpemidlet komfurvagt. Det 
bidrager til at understøtte personen med demens´ fortsatte selvstændighed og mestring af madtil-
beredning ved det velkendte komfur og giver mere sikkerhed og tryghed i forhold til at forebygge 
brandfarlige situationer, end en timer gør. Det kan således være relevant at overveje gældende 
kommunale procedure med lukning af gas, opsætning af kogeplader og installation af timer. 
 
Der er imidlertid den bemærkning til dette hjælpemiddel, at der bør være nogen i den anden ende 
til at modtage og reagere på varslingen om det slukkede farligt varme komfur. P.t. modtager Base-
centret i kommunen udelukkende alarmer fra aktiverede nødkald og dertil knyttede røgmeldere, 
men spørgsmålet er, hvor en sådan type varsling bedst går hen. Basecentret er en teoretisk mulig-
hed, men de har lang transporttid ud til nogle af hjemmene og undertiden også trafikale vanskelig-
heder, især i myldretiden.  
 
En anden mulighed kunne på sigt være det lokale Demenscenter, som har kortere afstand til per-
sonen og optimalt kender vedkommende. Denne løsning kunne være i tråd med ideen om at samle 
og koordinere andre og flere af de forskellige varslinger og teknologiske (sikkerheds)systemer for 
de hjemmeboende personer med demens på Demenscentrene. 

3.6 Faldalarm 

En del personer med demens,12 som projekt Vær Tryg kom i kontakt med i løbet af projektperio-
den, var faldtruede og kognitivt skadede på en sådan måde, at de ikke selv mestrede at betjene 
det almindelige kommunale nødkald13. Nogle af disse personers situation kompliceredes yderligere 
af, at de ikke selv mærkede og registrerede, at de var faldtruede. Disse borgere kunne være rigtig 
godt hjulpet, hvis nogen automatisk fik et varsel eller en alarm i forbindelse med, at de var faldet14 
for efterfølgende og hurtigt at hjælpe dem.  
 
Der var imidlertid igen ingen samlet viden om faldalarmer, hvorfor det nærmest blev et projekt i sig 
selv at afsøge markedet og undersøge, hvordan og hvorvidt automatiske faldalarmer virkede.  
Så vidt projekt Vær Tryg erfarede, fandtes der to typer automatiske faldalarmer15, som kunne kob-
les til et kommunalt nødkaldssystem. Den ene model fra blandt andet fa. Condigi Televagt aktive-
redes og sendte varsel, så snart bæreren af faldalarmen kom i vandretliggende position. Dette var 
imidlertid ikke hensigtsmæssigt, idet personerne ofte lagde sig for en middagslur, for at gå i seng 
for natten eller efter at have været på toilettet om natten. Desuden mestrede de pågældende per-
soner heller ikke at slå alarmen fra, hvilket foregik ved, at man enten skulle tage alarmen af og 

                                                
12 Her tænkes både på plejehjemsbeboere / personer fra plejepuljen (plejehjemsbeboere som visiteres specielle, ekstra 
omsorgsydelser), 5 hjemmeboende personer fra projekt Giv Tid (ud af  57), andre borgere i ´eget hjem´ ( personer som 
kunne undgå at flytte på plejehjem pga faldproblemer). 
13Nødkaldet fungerer ved at man AKTIVT trykker på en knap på nødkaldssenderen, som typisk hænger i snor om halsen 
eller sidder på håndleddet. 
14I Københavns Kommune var der i 2006 knap 800 lårbenshalsbrud. Udover de personlige omkostninger i form af smer-
ter, funktionsnedsættelse og afhængighed af andres hjælp, koster et brud ca. 169.000 kr.,  hvoraf 100.000 kr. er kom-
munale udgifter. 
15 De pågældende faldalarmer kan også fungere som almindelige aktive alarmer. 
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stille den på højkant eller trykke på en mindre knap midtpå, der var omkranset af en rød ring. Her-
udover var alarmen temmelig tung og stor at ligge med. Den målte 8 x 2,5 x 6 cm og det var van-
skeligt at fastgøre den grundigt, sikkert og lodret et sted på personen. 
 

 
   
Den anden model blandt andet fra fa. Vitaris aktiveredes og sendte varsel, hvis bæreren faldt med 
et bump OG endte i vandretliggende position. Men dels falder man ikke altid med et bump, dels 
ender man ikke altid i vandretliggende stilling efter at være faldet. Og selvom denne faldalarm var 
meget mindre, lettere og betragteligt bedre i designet, var den også svær at slå fra på en lille knap 
midtpå, ligesom den var stor at ligge med (6 x 6 x 2 cm). Projekt Vær Tryg udførte en prøvetest af 
denne faldalarm, ikke mindst fordi hjemmeplejen udtrykte, at en automatisk faldalarm ville være et 
unikt hjælpemiddel med et væsentligt potentiale og perspektiv for gruppen af hjemmeboende bor-
gere, som ofte faldt i deres lejligheder, og som var tæt på at blive visiteret til plejehjem. Ved prøve-
testen viste det sig, at alarmen kun blev aktiveret i halvdelen af tilfældene, og det blev derfor be-
sluttet ikke at gå videre med implementeringen. Alarmer skal virke hver gang og optimalt uden fal-
ske alarmer. 
 
Et helt andet og afgørende problem for hjælpemidlet automatisk faldalarm var desuden, hvilken 
instans der skulle modtage varslingen om faldet og handle på det. Basecentret så sig ikke umid-
delbart i stand til at modtage flere og nye typer af alarmer. Og det Demenscenter, som lå i projekt 
Vær Tryg´s område, og som for så vidt gerne ville indgå i en afprøvning, påpegede, at afprøvnin-
gen af systemet ville forudsætte flere personaler, og at en bil stod klar. Konklusionen blev derfor, at 
afprøvningen ikke var mulig indenfor projektets rammer.  
 
Uanset at hjælpemidlet automatisk faldalarm i projekt Vær Tryg og på sigt kunne give afgørende 
bedre og tryggere forhold for en gruppe af svært handicappede personer, deres pårørende og om-
sorgspersoner, så virkede markedets eksisterende faldalarmer ikke pålideligt. De var uhensigts-
mæssigt designet og kunne ikke fastgøres til personen. Endelig var der ingen instanser til at mod-
tage alarmen om, at en person var faldet. Hjælpemidlet automatisk faldalarm kalder på både pro-
duktudvikling og drøftelser af, hvorledes indsatsen tilrettelægges.  
 
 
 

Automatisk fald-
alarm, fa. Vitaris 

Automatisk faldalarm, fa. 
Condigi 
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4. Konklusion på hjælpemiddelafprøvningen 
- og på delprojekt om ´ Sikkerhed og tryghed, - herunder automatiske alarmer´ 
 
Virkning, installation og drift 
Hvad angår det teknisk-funktionelle har hjælpemidlerne vandalarm, sengevagt, dør - og passage-
alarm og automatisk lystænding alle virket upåklageligt og rigtig godt. De pågældende hjælpemid-
ler har forudsat specialfirmaers og fagpersoners installation og programmering. Der har været op til 
tre måneders leveringstid for flere af installationerne, blandt andet fordi udviklingen af produkterne 
først skulle færdiggøres. De berørte personer og brugere af hjælpemidlerne er undervist og instru-
eret i brugen.   
 
Hvad angår komfurvagten uden alarmoverførsel har den ikke været i decideret afprøvning, idet den 
kun var kortvarigt i brug hos en enkelt hjemmeboende borger, før strømmen til komfuret måtte af-
brydes. Der er dog grund til at formode, at hjælpemidlet bidrager til forbedret sikkerhed i forbindel-
se med komfuraktiviteter16.   
 
To forskellige faldalarmer har været afprøvet, men ingen af dem har virket teknisk og funktionelt for 
målgruppen. Dels stillede begge for store kognitive krav til personerne med demens, dels sendte 
den faldalarm, som blev testet i pilotforsøg, kun varsel i halvdelen af tilfældene, hvor bæreren af 
alarmen var faldet. 
 
Alarmoverførsel 
Hjælpemidlerne vandalarm, sengevagt, dør - og passagealarm blev alle udelukkende installeret på 
plejehjem, hvorfor alarmer og varsler ved aktivering af sensorerne er gået til omsorgspersonale på 
institutionerne. I princippet kan de samme hjælpemidler og teknologier også installeres hos hjem-
meboende personer med varslinger til, hvem det måtte være relevant som pårørende, Demens-
center, Basecentret eller andre.  
 
Hvad angår hjælpemidlerne komfurvagt og automatisk faldalarm, var det indenfor projektets ram-
mer ikke muligt at finde og tilrettelægge, hvilken enhed der skulle modtage og handle på alarm-
overførslerne, hvilket var den primære grund til, at hjælpemidlerne ikke blev afprøvet. 
 
Ifald hjælpemidler med alarmoverførsel skal installeres i fremtiden, må det forinden diskuteres og 
besluttes, hvor de forskellige varslinger bedst går hen. Og hvorledes der handles på dem, hvis en 
person er faldet, et komfur er afbrudt på grund af varmeudvikling, en vandhane løber i timevis eller 
en person er på vej ind i farlig zone. Mulige modtagere af varslingerne kunne i nogle tilfælde være 

                                                
16 Hjælpemidlet er evalueret positivt i andre projekter, således fx ASTRID- projektet, se referenceliste. 
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pårørende. Men i de fleste tilfælde ville det være det lokale Demenscenter, idet personerne med 
demens typisk er kendt i dette regi, og man her formodes at have teknologi- og demensfaglige 
kompetencer. 
 
Design 
I forhold til hjælpemidlerne vandalarm, sengevagt, dør - og passagealarm, automatisk lystænding 
og komfurvagt er der ingen kommentarer til designet. Udformningen har ingen betydning for per-
sonen med demens eller andre, idet hjælpemidlerne ikke skal medbringes, bruges eller aktiveres 
af borgeren, de sidder blot rimelig anonymt på vægge, i skabe eller langs paneler. 
 
Anderledes med faldalarmen, idet dens størrelse og udformning betyder, at den er for stor og tung 
til, at personen med demens kan ligge og dermed sove med den. Den er vanskelig at sætte lodret 
og sikkert fast på personen, hvilket er en forudsætning for, at den kan registrere personens stil-
lingsændring til vandret i forbindelse med fald.  Designet af faldalarmen skal være radikalt anderle-
des. Den skal være både mindre, lettere og kunne monteres bedre for overhovedet at kunne fun-
gere og virke som automatisk faldalarm. 
  
Visitation og opfølgning 
Ved visitationen af de seks teknologier for sikkerhed og tryghed blev der af tidsmæssige grunde 
taget afsæt i omsorgspersonernes kendskab til personerne med demens. Det er dog projektets 
konklusion, at visitationen også bør indeholde en kontakt ansigt til ansigt med personen med de-
mens for at kvalificere behovsvurderingen.  I forbindelse med visitationen er det vigtigt at diskutere, 
hvorvidt også socialpædagogiske, sygepleje- og omsorgsfaglige samt arbejdstilrettelæggelses-
mæssige muligheder, aspekter og perspektiver var afprøvet. Omsorgspersonerne havde ikke forud 
for projekt Vær Tryg noget kendskab til de installerede, enkeltstående teknologier og deres anven-
delsesmuligheder. 
 
Der er ikke foretaget opfølgning på installationen af hjælpemidler som sådan bortset fra enkelte 
telefonsamtaler efter installation af hjælpemidlerne og et evaluerende møde på hver institution i 
forbindelse med projektafslutningen. Dette er ikke en tilrådelig procedure. For eksempel havde en 
døralarm skiftet ejer i forbindelse med pludseligt ændret funktionsniveau.  
 
Man skal være opmærksom på de etiske og juridiske aspekter, der er i forhold til de hjælpemidler, 
som videresender alarmer/ varslinger om personers færden og handlinger, således alle de omtalte 
ovenstående hjælpemidler undtaget automatisk lystænding. Hvad disse hjælpemidler angår, skal 
der underskrives samtykkeerklæring og søges om tilladelse til anvendelse af hjælpemidlet.  
 
Implementering og brug 
Hjælpemidlerne sengevagt, dør - og passagealarm (begge med alarmtransmission) og automatisk 
lystænding har haft vigtig betydning for personerne med demens.  Som det vigtigste har disse 
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hjælpemidler understøttet en positiv samarbejdsform, idet personen med demens af omsorgsper-
sonalet kunne tilbydes den hjælpende hånd til at komme på toilettet, til at stå op eller til at få led-
sagelse på gåturen, når personen netop selv havde initieret eller var i færd med handlingen. Per-
sonalet kom på rette tid og sted - som sendt fra himlen. Hvilket er principielt og væsensforskelligt 
fra en omsorgskultur, som er henvist til og arbejder med kontrolrunder, natlige til - og opsyn og 
med at korrigere og kontrollere personens adfærd, ofte med opslidende diskussioner og konflikter 
til følge.   
 
Hjælpemidlerne sengevagt og automatisk lystænding har bidraget til færre faldulykker deraf føl-
gende traumer, knoglebrud, hospitalsindlæggelse. Dør- og passagealarmerne har forebygget livs-
truende farer, der for nogle er forbundet med at forlade en institution uden for eksempel ledsagel-
se, fornødent tøj eller sporingsmobiltelefonen.  Hjælpemidlet vandalarm har sikret, at der ikke op-
står dyr vandskade i institutionen.  
 
Den automatiske faldalarm blev som tidligere nævnt ikke afprøvet, men der formodes, at være et 
meget væsentligt sikkerheds- og tryghedsskabende perspektiv i dette hjælpemiddel, såfremt det 
kan udvikles og forbedres. Måske kan det understøtte, at flere borgere, som ønsker det, kan blive 
længere tid i eget hjem under tryggere forhold. Og den kan have en tryghedsskabende effekt for 
pårørende, som er utrygge ved den faldtruede måske alene boende ældre. 
 
Sammenfattende kan konkluderes, at vandalarm, sengevagt, dør - og passagealarm, automatisk 
lystænding og komfurvagt understøtter personerne med demens´ selvstændighed, mestring, fri-
hed, tryghed og sikkerhed. Og at hjælpemidlerne forebygger ulykker som for eksempel faldtraumer 
og det at fare vild. Hjælpemidlerne støtter op om personernes ressourcer, lyster og behov i og med 
hjælpemidlerne registrerer, hvor og hvornår hjælpebehovet er til stede, og dermed hvor og hvornår 
omsorgspersonen skal indfinde sig og tilbyde hjælp.  
 
Hvad omsorgspersonalet på plejehjemmene angår, så udtrykkes det, at hjælpemidlerne har bety-
det, at personerne med demens ikke på samme måde skulle holdes øje med, korrigeres og kon-
trolleres. Det førte til aflastning, mindre arbejdspres og større arbejdsglæde. Hjælpemidlerne har 
bidraget til og understøttet den positive pædagogik og samarbejds- og samværsform. 
 
Målgruppe 
De teknologiske hjælpemidler i dette delprojekt har været afprøvet til en mindre gruppe pleje-
hjemsbeboere med demens, flere i regi af Demenscentrene, med udtalte kropslige og / eller kogni-
tive, rum-, retnings-, desorienterings-, mestrings- og adfærdsproblemer.  
I forlængelse heraf kan man forestille sig, at de pågældende hjælpemidler og måske flere med 
dem kan bidrage til at skabe mere sikkerhed og tryghed for andre og flere personer, for eksempel 
hjemmeboende med forskellige grader og typer af demens.  
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Perspektiv 
Det er sjældent, at personer med demens er handicappede på en sådan måde, at de har brug for 
en vandalarm af den type, som er afprøvet i projekt Vær Tryg. På sigt forventes dette hjælpemiddel 
således ikke at have det store, brede og vidtrækkende perspektiv. 
 
Anderledes med hjælpemidlet komfurvagt. Dette hjælpemiddel tegner til at kunne forbedre sikker-
heden for hjemmeboende borgere i forhold til aktuel praksis og procedure, hvor der monteres timer 
på komfuret eller på to kogeplader opsat som erstatning for det lukkede gaskomfur. 
 
Hjælpemidlerne sengevagt og automatisk lystænding har ubetinget et fremtidigt perspektiv til pri-
mært faldtruede personer på plejehjemmene, men eventuelt også for hjemmeboende personer.  
 
Brugen af dør- og passagealarmer vurderes ligeledes at have et vigtigt perspektiv for såvel perso-
ner på plejehjem og Demenscentre som for personer i eget hjem. Dette hjælpemiddel (med alarm-
transmission) kan bidrage til, at omsorgen træder til på rette tid og sted, så ulykkelige hændelser 
og svær tilskadekomst undgås. For hjemmeboende personers vedkommende skal det diskuteres 
og besluttes, hvem der modtager varslingerne og handler på dem. 
 
En automatisk faldalarm der sender besked til pårørende, omsorgspersonale eller andre, vil givet 
være en landvindig af stor værdi. Ikke sjældent ligger personer, som vi godt ved er faldtruede, i 
lang tid på gulvet efter fald, indtil pårørende eller omsorgspersonalet ved næste besøg finder per-
sonen. Det er en ulykkelig situation, og den faldtruede person ville være rigtig godt hjulpet af en 
automatisk faldalarm, der detekterede faldet med det samme, så personen kunne få hurtig hjælp.  

4.1 Smarthouse- og velfærdsteknologi17 

Forskellige systemer 
Det er meget almindeligt at skelne mellem konventionel teknologi, omgivelseskontrol og smarthou-
se-teknologi. Med konventionel teknologi igangsættes alle hændelser med en aktiv handling. Man 
tænder lyset ved at trykke på en kontakt, og omsorgspersonalet kaldes på, når man trykker på 
nødkaldssenderen.  
 
Omgivelseskontrol er også en slags konventionel teknologi. Elektriske installationer kan betjenes 
med en fjernkontrol oftest ved, at en kommando fra brugeren giver en respons fra systemet. For 
eksempel kan man åbne og lukke vinduer og døre eller skrue op og ned for lyset eller lydstyrken 
på musikanlægget. Konventionelle systemer og omgivelseskontrol kan ikke overvåge hændelser i 
huset eller igangsætte automatiserede handlinger på samme måde som smarthouse-teknologi. 
 
Smarthouseteknologi er en samlebetegnelse for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), 

                                                
17 Afsnittet er skrevet inspireret af den norske vejledning: Smarthusteknologi – Planlegging og drift i kommunale tjene-
ster´, se referencelisten 
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som anvendes i boliger, hvor de forskellige komponenter kommunikerer med hinanden via et lokalt 
netværk. De elementer, som et smarthousesystem er bygget op omkring, er:  

 Sensorer, som overvåger og giver melding ved ændring 
 Aktuatorer, som udfører fysisk handling 
 Kontrollere, som gør valg på grundlag af indlagte regler og hændelser 
 Centralenhed, som muliggør programmering af enhederne i systemet 
 Netværk, som tillader kommunikation mellem enhederne og eventuelt omverden 
 Betjeningsorganer, som lader brugeren kommunikere med systemet 

 
Smarthouse-teknologi kan bruges til at overvåge, varsle og udføre handlinger efter valgte kriterier, 
og den giver også muligheder for at kommunikere med omverdenen via internettet eller (mo-
bil)telefon. Smarthouse-teknologi giver en anden funktionalitet og fleksibilitet end konventionel tek-
nologi og omgivelseskontrol, ved at enhederne kan programmeres til at reagere på meldinger, som 
sendes i det installerede netværk. For eksempel kan der sendes besked til en anden person, hvis 
man ikke er tilbage i sengen efter et defineret antal minutter om natten, hvis man ikke har åbnet 
køleskabet i løbet af dagen eller ikke er stået op inden et bestemt tidspunkt. 
 
Smarthouse-teknologi og demens 
Alarmer og varslinger i smarthouse-teknologi er ikke som de blinkende lamper og bippende klok-
ker, vi er vant til på plejehjemmene og på hospitalerne. Med smarthouse-teknologi er varslingerne 
typisk i form af SMS-beskeder eller en telefonopringning eller en vibration på mobiltelefonen. Det 
er med denne teknologi også muligt at sende varslingerne til forskellige og flere for eksempel både 
omsorgspersoner, pårørende og nabo. 
 
Når smarthouse-teknologi omtales i og afrunder nærværende delprojekt, er det, fordi man med 
denne teknologi har nye og vidtrækkende muligheder for at skabe tryghed, selvstændighed og 
uafhængighed af andres hjælp ved at registrere normale og unormale hændelser samt hændelser, 
der udebliver.  
 
Det rejser som tidligere omtalt imidlertid juridiske og etiske spørgsmål, når der installeres automa-
tiske alarmer, som aktiveres, når på forhånd definerede kriterier indfris. Det er derfor vigtigt, at man 
foretager grundige etiske vurderinger for at varetage retssikkerheden og integriteten for den berør-
te person. 
 
For nogle mennesker er smarthouse-teknologi kold, upersonlig og skræmmende. Andre anvender 
med glæde teknologien og frydes over at være herre i eget hus, direktør i eget liv og uafhængige 
af andres hjælp 



 29 

Morgendagen 
Hvad enten man er til smarthouse-teknologi eller ej, så står morgendagen i teknologiens tegn. 
Nærværende delprojektet afrundes derfor med et citat fra et scenarieværkstedsforløb om teknolo-
gianvendelse i ældreplejen, der blev afholdt i foråret 2007 i regi af Teknologirådet  
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske teknologiske løsninger og kommunikationsteknologi kan medvirke til at aflaste, 
supplere, effektivisere og understøtte arbejdet i ældreplejen. Ny teknologi præger allere-
de i dag området, men morgendagen står i endnu højere grad i teknologiens tegn. Den 
”Personlige Digitale Assistent” (PDA’en), der bl.a. fungerer som computeriseret kalender, 
benyttes mange steder, men det er kun begyndelsen (se nærmere på www.tekno.dk) 

http://www.tekno.dk)
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5. Anbefalinger 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. at øge kendskabet til og brugen af hjælpemidlerne automatisk lystænding, 
senge- og komfurvagt, dør- og passagealarmer 

 
2. at produktudvikle en veldesignet, pålidelig faldalarm  

 
3. at arbejde hen imod, at der på Demenscentrene etableres dør- og passa-

gealarmer på flere ´niveauer´ med henblik på, at den teknologi, som per-
sonerne med demens anvender, virker alle steder uanset, om de bor 
hjemme eller på institution 

 
4. at der ved ny- og ombygninger forberedes til intelligente teknologiske sy-

stemer 
 

5. at diskutere og beslutte hvilken instans, der modtager og handler på det 
stigende antal varslinger i fremtiden 

 
6. at etablere en specialiseret og kompetent visitation af dyrere, høj-

intelligente hjælpemidler 
 

7. at udforme en enkel, let tilgængelig information til omsorgspersonalet om 
juridiske, etiske og administrative forhold vedrørende sagsgang for de 
hjælpemidler, der forudsætter juridisk godkendelse. 

 
8. at etablere et forum af jurister og spidskompetencer indenfor teknologi-

demens-feltet, der fremadrettet diskuterer ´best practice´ i feltet 
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