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Abstract 
The purpose of this study is to describe the GPS as a technology as well as its usage and lighten up 

the concerns that comes with this usage. This will be done by using the trin-model which will be the 

foundation for an analysis of the technology. Furthermore, interviews with the care center 

Hjortespring will be used to lighten up how the technology is used in practice. The study will be 

marked by a very technological vision, but the trin-model also makes it possible to describe the usage 

of the technology where a wider vision will be seen. We found out that the GPS as a technology can 

be used in many different ways, but its functionality strongly depends on interaction with other 

artefacts. In addition to this, we noticed that many unintended effects comes with the usage of the 

technology. Overall the technology seemed to fulfill its supposed functionality as long as the usage 

of it is done correctly and everyone knows why it is being used and what for. The technology seems 

to be a great alternative to how the problem was handled before and has saved both time and money 

as well as creating a feeling of safety for both the users and employees, according to Hjortespring.  
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1. Indledende Afsnit  
 

1.1 Læsevejledning 
I starten af rapporten præsenteres en indledning og et problemfelt, der skal vise vores undren og 

indgangsvinkel til problemstillingen. Her forklares vores fundament for en kommende 

problemformulering, der vil blive præsenteret efter. Hertil knytter der sig en begrebsafklaring, der 

skal kunne gøre opgaven mere forståelig og letlæselig. 

Dernæst vil vores semesterbindingen blive repræsenteret, og hvordan den ville komme til at fremgå 

igennem opgaven. Ydermere vil der være et afsnit om de anvendte metoder, her særligt fokus på de 

interviews, der er lavet på omsorgscenter Hjortespring. 

Herefter vil der være et afsnit om teori, der skal være grundlag for at kunne forstå analysen. Analysen 

vil være det kommende afsnit herunder og centrerer sig om den såkaldte trin-model fra 

semesterbindingen. 

Afrundende vil der være en diskussion og konklusion der knytter sig til problemstillingen og GPS’en 

som en velfungerende velfærdsteknologi vil blive vurderet. 

 
1.2 Begrebsafklaring 

Definition af en velfærdsteknologi:                               

En velfærdsteknologi defineres som en teknologisk løsning, der bidrager til at udvikle 

velfærdsydelser, eller til at bevare dem (Kovacevic, 2011). En velfærdsteknologi kan komme i form 

af mange forskellige slags, og i vores opgave vil vi have fokus på GPS som velfærdsteknologi. 

Definition af en overvågningsteknologi: 

En overvågningsteknologi er en teknologi, som har en funktion der overvåger. Det kan altså være 

en underkategori til velfærdsteknologier (Knudsen, 2011).  

De fleste forbinder overvågning med kameraer som på en måde spionerer os. Men det er i dag blevet 

et meget bredere fænomen, som går ud over det, og faktisk er en del af hverdagslivet hos os alle - og 

det er ofte et valg vi selv tager (Knudsen, 2011). 

Der findes ingen konkret definition af overvågningsteknologi, men begrebet overvågning indebærer 

det at holde øje med nogen eller noget, og så indgår det i en teknologi.  
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GPS går altså også ind under kategorien overvågningsteknologi. Vi vil derfor også gøre brug af 

begrebet overvågningsteknologi i den sammenhæng. 

Definition af Privacy: 

Privacy er det behov vi alle har for at være alene. Det er et begreb som der findes forskellige 

definitioner på, og i vores opgave vil vi bruge begrebet Privacy ud fra definitionen fra Cambridge 

Dictionary: “The state of being alone” (CambridgeUniversityPress, 2019). Det er altså synet på 

begrebet Privacy som er vigtigt at få med, fordi det er i den sammenhæng vi bruger begrebet i vores 

opgave - og det lægger grundlag for at få den rigtige forståelse. Privacy defineres derfor i vores 

opgave som retten til privathed. 

Definition af et plejehjem: 

Et plejehjem defineres som en institution hvor ældre bor som ikke længere kan klare sig selv. Her 

bliver de så plejet og passet af et personale (‘Plejehjem’, 2018). 

Alle kommuner i Danmark har krav på at tilbyde en bolig på enten et plejehjem eller i en ældrebolig 

med tilknyttede pleje faciliteter til ældre, der ikke længere kan klare sig selv i deres eget hjem (‘Hvad 

er en ældrebolig?’, 2019). 

 

Definition af alderdom:               

De fleste ord som henviser til en høj alder, defineres i nyere tid ofte i sammenhæng med 

alderdommen, som en periode præget af fysisk og psykisk svækkelse (Viidik et al., 2014). 

Man kan ikke sætte en bestemt alder for, hvornår man er gammel. Grænsen er afhængig af mange 

faktorer som bla. det enkelte individs egen sundhed. Ud fra Den Store Danskes definition af alderdom, 

er man ved at blive ældre, når man begynder at få fysiske eller psykiske svækkelser. 

Det er denne forståelse af begreberne ”alderdom” og ”ældre” vi vil gå ud fra, når vi bruger dem i 

vores opgave.  

1.3 Indledning 
De seneste årtier har vi været vidner til, at der er opstået en masse nye muligheder i samfundet i takt 

med teknologiens udvikling. I dagens samfund er teknologier blevet en stor del af vores hverdag, ikke 

mindst i hjemmet, men også på arbejdspladsen. En af de teknologier som der har været særlig fokus 

på den seneste tid er overvågningsteknologier. Der udvikles hele tiden nye teknologier som overvåger 
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brugeren, på den ene eller anden måde – og særligt ved brug af GPS. GPS’en kan både være en fordel 

men kan også have følge af konsekvenser. 

  

Et af de områder hvor GPS’en i de seneste år særligt har sat dens spor, er i velfærdsteknologier til 

brug på plejehjem. De forskellige velfærdsteknologier har hjulpet ældre på plejehjem ved at optimere 

deres livskvalitet i normale hverdagssituationer. De fleste ord som henviser til høj alder i nyere tid 

kædes ofte sammen med fysisk og psykisk svækkelse (Gyldendal “aldring”, 2019). Da alderdommen 

karakteriseres med disse svækkelser, har teknologien her været et særligt brugbart redskab, der kan 

hjælpe plejepersonalet med deres arbejdsopgaver og have indflydelse på, hvordan deres arbejdsdag 

ser ud. Da vi de seneste år har oplevet en tendens til at de danske borgere lever længere, har den 

nationale plan fra statens side været at anvende velfærdsteknologi i større omfang, således at 

arbejdskraften spares. På kommunalt plan betyder dette, at plejehjemmene bliver nødt til at følge 

denne plan, dog er det vidt forskelligt, hvordan de griber opgaven an. Derved får de ældre på 

plejehjem ”presset” en masse velfærdsteknologier ned over hovedet - om de vil det eller ej. 

  

Ifølge tal fra Ældrekommissionen havde mere end 60% af plejehjemsbeboere i 2012 demens 

(ÆldreSagen, 2018). Det er også dem der især er i målgruppe for at få tildelt en form for 

velfærdsteknologi. 

Der er flere fordele ved indføring af velfærdsteknologier i ældreplejen til demente, som ikke blot går 

ud på at spare på arbejdskraften – sikkerheden for beboerne optimeres nemlig også. 

  

En af de velfærdsteknologier som i stigende grad bliver indført, er GPS. GPS sørger for at de ældre 

altid kan findes igen, når de er ude at gå en tur, og derfor er det en oplagt løsning for især ældre med 

demens (Nationaltvidenscenterfordemens, 2016). Men selvom GPS skulle være et af redskaberne til 

at løse problemet, er det vigtigt at forstå, at man også skal lytte til de ældres egne præferencer. GPS 

kan altså opfattes som en velfærdsteknologi, herunder overvågningsteknologi, der anvendes i 

regeringens plan - samtidig med at det er et relativt nyt redskab inden for ældreplejen, der både har 

betydning for beboernes livskvalitet og den måde plejepersonalet arbejder på. 

 

1.4 Problemfelt  
Vi bliver flere og flere ældre hvert år pga. middellevealderen stiger, og derfor er der hele tiden brug 

for flere ressourcer og personale i ældreplejen. Udviklingen ses i søjlediagrammet fra Danmarks 
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statistik, og viser at vi i 2058 vil være over dobbelt så mange ældre over 80 år, i forhold til år 2018 

(Harbo and Klintefelt, 2018). 

 

I takt med at vi bliver flere ældre, vil der også være flere og flere som får demens – og det kræver 

blot endnu mere personale og flere ressourcer i fremtiden. Stigningen af ældre med demens ses på 

statistikken fra ÆldreSagen (ÆldreSagen, 2018). 
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Ovenstående fremgår det, at der i år 2040 vil være omkring 330.000 demente, hvor der i år 2019 er 

omkring 220.000 demente. 

Stigningen er stor og derfor meget relevant i forhold til samfundet – for det er noget der kan ramme 

alle og påvirker os alle. ÆldreSagen skriver at udgifterne til sundhed og pleje af demente løber op i 

24 mia. kr. om året (ÆldreSagen, 2018). Hvis man ser på udviklingen, kan man regne frem til et langt 

højere beløb på udgifterne om blot 10 år – og det er en af grundene til, at velfærdsteknologier er i 

rivende udvikling og bliver indført på flere og flere plejehjem. 

Flere ældre bliver allerede i dag tilbudt forskellige former for velfærdsteknologier, til støtte i deres 

hverdag. Mange ser positivt på teknologien og takker ja, men det er ikke alle som ønsker at erstatte 

den menneskelige pleje med et teknologisk system – og især ikke med indbygget GPS. 

Det er også her diskussionen opstår; er det værdigt for de ældre at implementere velfærdsteknologier? 

er det okay at tage valget for demente? og hvordan kan vi være sikre på, at velfærdsteknologierne i 

fremtiden ikke erstatter den menneskelige omsorg fuldstændig? 

Der fører en hel række etiske spørgsmål med, ved indføring af velfærdsteknologier i ældreplejen – 

og især ved overvågningsteknologier. Det er b.la. derfor der skal tages højde for de ældres egne 

holdninger og forskellighed, samtidig er det vigtigt at tage højde for særlige forhold, herunder hvis 

den ældre er dement. 

Velfærdsteknologier tager ikke hensyn til menneskers følelser, og enhver teknologi har utilsigtede 

effekter, som man først kan løse når problemet er opstået. Særligt overvågningsteknologier som GPS 

kan derfor have store utilsigtede effekter, da den ældres liv fuldstændig afhænger af teknologiens 

funktion og duelighed. 

Man kan sige at GPS giver de ældre en større følelse af privatliv og selvstændighed i hverdagen, pga. 

de selv kan gå rundt uden bekymring. Det åbner for muligheden i at kunne være sig selv, og ikke 

afhænger af et personale hele tiden. Men på den anden side kan GPS have en negativ virkning, da 

den jo går ind og overvåger hvor brugeren befinder sig. Og dette kan for nogle for eksempel være 

meget angstprovokerende. 

GPS er allerede i brug på flere plejehjem, og assisterer for en del af arbejdet der ellers før var 

nødvendigt (ÆldreSagen, 2018). Denne udvikling er også nødvendig, da vi som sagt bliver flere 

ældre og demente, og færre mennesker til at varetage opgaverne. Men der er mange forskellige 



 8 

faktorer i spil, og velfærdsteknologier som GPS er specielt noget der går ind og ændrer forholdene 

på plejehjem.  

På baggrund af ovenstående præsentation af feltet, er vi kommet frem til følgende 

problemformulering: 

 
1.5 Problemformulering 
Hvordan virker GPS’en og dens system og hvilke problemstillinger opstår der når GPS anvendes 

som velfærdsteknologi i ældreplejen? 

 

1.6 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke indre mekanismer og processer findes i GPS’en? 

2. Hvilke artefakter består en GPS af? 

3. Hvilke utilsigtede effekter opstår der ved brugen af GPS på et plejehjem? 

4. Hvordan indgår GPS i SafeCalls teknologiske system?                      

5. Hvilke drivkræfter og barrierer er der for udbredelsen af GPS i ældreplejen? 

1.6 Semesterbinding 

Teknologiske Systemer og Artefakter - Semesterbindingen: 

Semesterbindingen for dette projekt er teknologiske systemer og artefakter (TSA). Dette betyder, at 

vores projekt vil koncentrere sig om en teknologi, som vi vil analysere. Vi vil analysere GPS’en som 

teknologi. For at skabe et overblik over denne teknologi, har vi tænkt os at bruge en bestemt model 

fra TSA, der hedder trin-modellen. 

Trin-modellen beskæftiger sig med 6 forskellige trin: Teknologiers indre mekanismer og processer, 

teknologiers artefakter, teknologiers utilsigtede effekter, teknologiske systemer, modeller af 

teknologier og drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Denne model vil være 

overskuelig og relevant at anvende, da den let kan følges slavisk og kan være med til at analysere 

teknologien. Særligt finder vi også de samfundsmæssige aspekter ved emnet interessante, hvilket trin-

modellen også giver os muligheden for at studere i dens 3. trin, der nemlig hedder teknologiens 

utilsigtede effekter, og i trin 6 der hedder drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 
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Derved vil trin-modellen både være brugbar til det tekniske perspektiv i opgaven, og som en del der 

bidrager til det samfundsfaglige perspektiv. 

Subjektivitet, teknologi og samfund: 

Vi vil gerne inddrage viden fra kurset Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) da dette vil give os 

mulighed for ikke kun at kigge på selve teknologien, men også kigge på hvilken betydning indførelsen 

af teknologien har på samfundet. Under kurset STS vil vi bl.a. inddrage og kigge på det etiske aspekt 

ved indførelsen af GPS som overvågningsteknologi. 

Samtidig inddrager vi viden fra STS, da vi gør brug af metoden interview til at indsamle empiri om 

GPS-teknologien på et plejehjem. Her vil vi undersøge personalets syn og meninger om 

velfærdsteknologier, og lægge fokus på teknologien GPS.                  

Der er en klar sammenhæng mellem subjektivitet, teknologi og samfund, da det centrale i vores 

interviews er at knytte personlige holdninger sammen med brugen af teknologien, og konsekvenserne 

af denne.  

2 Metode  

Vi vil i følgende afsnit belyse, hvilke metoder vi har valgt at bruge til at udarbejde vores projekt. Vi 

har benyttet os af den kvalitative metode til at udarbejde vores interviews - hvor vi benytter os af 

Steinar Kvale og Svend Brinkmann grundbog ”Interview”. Udover det, benytter vi os af den 

kvantitative metode.   

Interview metode: 

Vi benytter os af den kvalitative metode i form af interview, til indsamling af empiri til vores projekt. 

Vi har valgt at inddrage interviews, da vi synes det vil være interessant at undersøge en specifik 

situation i den virkelige verden. Ved brugen af denne metode frem for en alternativ kvantitativ, har 

det givet os mulighed for at undersøge specifikke individers holdninger til emnet.  

Da interviewene skal bidrage til en besvarelse af vores problemformulering, har vi valgt at lave 

interviewene på et plejehjem. Vi fik en aftale med Omsorgscentret Hjortespring, som er et plejehjem 

der benytter sig af forskellige velfærdsteknologier. På Omsorgscentret Hjortespring benytter de sig 

af GPS på ældre og demente blandet andet i form af en GPS-sål, som vi vil have fokus på under 

punktet teknologiske systemer. Vi har valgt at interviewe personalet på plejehjemmet, da vi kan bruge 



 10 

deres viden og meninger til besvarelsen af vores analyse af GPS-teknologien i trin-modellen og i 

vores diskussion. 

Vi har lavet et interview i form af et semistruktureret interview. Interviewets formål er at skaffe 

beskrivelser fra den enkelte interviewpersons livssyn, med henblik på at meningsfortolke de 

beskrevne fænomener. Ved at vi benytter os af den semistrukturerede interviewmetode, kan det give 

os mulighed for at indgå i en to-vejs samtale med interviewpersonen. Derudover giver metoden 

anledning til, at intervieweren kan styre interviewet, hvor interviewpersonen samtidigt frit kan 

besvare - og det vil give intervieweren friheden til at gå i dybden med specifikke spørgsmål løbende. 

(Kvale & Brinkmann, 2015: 155).   

Vi har udarbejdede en interviewguide, i form af nogle interviewspørgsmål, der skal fungere som 

retningslinjerne for interviewenes gang. Interviewguiden er en nødvendighed for interviewenes 

kvalitet og for at undgå at ende med ubrugelige interviewsvar. Dette gavner os, da vi skal bruge 

transskriptionen af vores interview til vores analyse (Kvale & Brinkmann, 2015: 154-155). 

Ydermere har vi optaget interviewene på en diktafon. Vi har transskriberet interviewene, for at få 

lydoptagelserne ned på skrift. Dette har vi gjort ved at notere alt, der bliver sagt undervejs i 

interviewet. (Kvale & Brinkmann, 2015: 155). 

Kvantitative metode: 

Vi benytter os af den kvantitative metode til indsamling af data i form af statistikker og tal. Ud fra 

vores indsamling af data, vil vi nemmere kunne danne os et billede af hvor mange ældre og demente 

der er i Danmark. Vi vil også kunne få et indblik i, hvor stor udbredelsen af velfærdsteknologier er i 

ældreplejen i Danmark (Mauritsen, 2018). 

3 TRIN-modellen 

I vores projekt benytter vi os af TRIN-modellen fra kurset Teknologiske Systemer og Artefakter. 

Trin-modellen er en oversigt over seks aspekter af teknologier, som der kan lægges vægt på når man 

analyserer og beskriver teknologier. 

Trin modellen består af seks forskellige trin: 

1.     Teknologiers indre mekanismer og processer 
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2.     Teknologiers artefakter 

3.     Teknologiers utilsigtede effekter 

4.     Teknologiske systemer 

5.     Modeller af teknologier 

6.     Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Trin-modellen handler om de begreber, som indgår i trinene, vi bruger på den måde begreberne til at 

lave vores analyse ud fra. Vi har valgt at bruge trin 1, 2, 3, 4 og 6 i vores opgave. 

Her vil vi forklare hvad de forskellige trin vi har valgt, indebærer: 

Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer er det eller de centrale principper ved en 

teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål (TSA1, 2018). 

Trin 2 - Teknologiers artefakter definerer trin-modellen på denne måde ”Artefakter er menneskabte 

genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt gennem processer i naturen. Et 

teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. Teknologi er omformning af natur 

(stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt information, viden og 

praktisk erfaring med henblik på at opfylde menneskelige behov” (TSA1, 2018b) 

Trin 3 - Teknologiers utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative, noget man ikke 

havde forudset, når man lavede teknologien. Forskellige skalere af uønskede effekter (TSA 1, 

kursusgang 3, Powerpoint).  

Trin 4 - Teknologiske systemer er ”sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som 

samlet besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på 

opfyldelse af menneskelige behov (TSA1, 2018c). 

Trin 6 - Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier er en analyse af drivkræfter og barrierer 

for udbredelse af en innovation (TSA1, 2018d).  

VI har valgt at undlade at inddrage trin 5 modeller af teknologier, da vi ikke ville udarbejde en visuel 

eller fysisk model af et design, da vi inddrager en allerede eksisterende teknologi.  
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4 Teori 

I nedenstående afsnit vil vi uddybende belyse emnerne: demens, privacy, overvågning og 

velfærdsteknologier samt belyse GPS’en og lovgivningen for denne. Dette vil blive gjort, da en 

forståelse for disse områder er centralt for en videre forståelse af opgaven. Ydermere er forståelsen 

ikke blot vigtig for at forstå problemstillingen, men områderne vil også blive inddraget senere i 

opgaven for at belyse emnet. 

4.1 Demens 
Demens betegner en sygdom eller tilstand, hvor ens mentale færdigheder bliver svækket. Man ved 

ikke præcist hvorfor sygdommen opstår, men ordet kommet fra latin og betyder “væk fra sindet”, dog 

ved man, at det skyldes nogle forandringer i hjernen, men hvilke er svære at konkludere. Sygdommen 

resulterer bl.a. i hukommelsestab, der kan være så stærke, at man ikke engang kan kende sine tætteste 

eller finde vej til steder, man har været hele sit liv. Mange tror sygdommen er en naturlig følge af 

alderdommen, hvilket ikke passer - dog er der større chance for at blive ramt af sygdommen, jo ældre 

man er. Det er en forfærdelig sygdom i form af, at man ikke har en helbredende kur, og den ramte får 

langsomt behov for mere hjælp, i takt med at sygdommen bliver værre og værre. 

 

Længden af sygdommen kan svinge meget. Det ses både, at nogle bliver ramt et par år, i mens andre 

lider af sygdommen i flere årtier. Dog er det vigtigt at få stillet en diagnose, hvis man oplever 

symptomer, da symptomerne kan mindskes ved pleje og omsorg. Der findes mange forskellige 

sygdomme, der kan medføre demens. I Danmark er ca. 70-85.000 ramt af sygdommen, og der bliver 

yderligere ramt ca. 8.000 nye om året. Her er alzheimers den dominerende form for demens, da den 

udgør 50.000 af de syge (Alzheimerforeningen, 2018). 

 

4.2 Velfærdsteknologi 
Velfærdsteknologi er et forholdsvis nyt begreb, det er ikke mere end ca. 12 år siden begrebet blev 

brugt for første gang i den offentlige debat. En velfærdsteknologi skal forstås som en teknologisk 

løsning, der bidrager til at udvikle velfærdsydelser, eller bevare dem. (Kovacevic, 2011) 

For at få en bedre forståelse af begrebet velfærdsteknologi bliver man nødt til at afgrænse det. 

ÆldreSagen har sammen med Ingeniørforeningen, IDA og Kommunernes Landsforening udarbejdet 

en definition for begrebet velfærdsteknologi: 
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"Brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere 

velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx 

tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod 

ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige 

former og grader" (Ældre Sagen (2014) Velfærdsteknologi – orientering til ældrepolitiske 

frivillige). 

En velfærdsteknologi er altså et teknologisk redskab som understøtter borgeren med et særligt behov. 

De bruges ofte til gøremål i hverdagen, for at optimere sikkerheden og i større grad, at gøre borgeren 

mere selvstændig. 

Velfærdsteknologier kan være en specialdesignet teknologi til et bestemt behov for en bestemt 

målgruppe – velfærdsteknologien virker her som et hjælpemiddel. Det kan også komme i form af en 

smartphone eller tablet (Jensen, 2018). 

I vores samfund er der i dag implementeret velfærdsteknologier i mange forskellige sektorer, f.eks. i 

sundhedssektoren og uddannelsessektoren. Det typiske sted velfærdsteknologier bliver taget i brug, 

er i det sociale område, som for eksempel i ældreplejen. Socialstyrelsen lister fire målgrupper for 

velfærdsteknologier, indenfor det sociale område; personer med funktionsnedsættelse, ældre 

mennesker, ansatte som varetager velfærdsopgaver, samt andre brugere af offentlige velfærdsydelser, 

herunder især udsatte og psykisk sårbare (Jensen, 2018). 

Det der er fælles for brugere af velfærdsteknologier, er at deres tilværelse og livskvalitet mere eller 

mindre afhænger af teknologien. Men velfærdsteknologier anvendes også af ansatte, som har med 

velfærdsydelser at gøre, til at understøtte arbejdet (Kovacevic, 2011). 

Velfærdsteknologier har derfor både et individuelt og et samfundsmæssigt perspektiv.  

Der findes mange forskellige typer af velfærdsteknologier, og de har hver deres funktioner som har 

til mål at optimere livskvaliteten hos brugeren. 

 

4.3 Privacy 
Privacy, privathed eller privatliv, er noget vi alle ved hvad er og har en forståelse af, men vi deler 

ikke præcis den samme forståelse af begrebet. Privacy er det engelske begreb, og det indebærer en 

bredere forståelse af betydningen, end de danske ord vi har for det gør (Blume, 2014).  
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Privacy indebærer muligheden i at være alene, og det er et behov vi alle har. Samtidig er det at have 

indflydelse på, og kunne kontrollere den måde, oplysninger om en selv, bliver brugt på (Nissenbaum, 

2010). 

Vi vil i vores opgave bruge udtrykket Privacy da vi ser det som det mest neutrale begreb i forhold til 

vores fokus, som især er i forbindelse med effekten af nyere teknologi, og retten til selv at vælge hvad 

der er privat og hvornår. 

Privacy kan enten betragtes som noget positivt eller negativt, afhængig af forskellige faktorer. Det er 

et spørgsmål om kulturelle værdier og individuelle holdninger og præferencer – så derfor er Privacy 

meget vanskelig at definere og blive enige om (Nissenbaum, 2010). Selvom vi har en fælles forståelse 

af hvad begrebet Privacy indebærer, er det ikke konstant, da opfattelsen af det, hele tiden ændres i 

takt med samfundets udvikling. 

Det som især har en vigtig rolle i ændringen af forståelsen af Privacy, er teknologier som gør det 

muligt at observere og få indsigt i en anden persons liv (Blume, 2014). Teknologierne ændrer vores 

opfattelse af privacy, da de hele tiden skubber grænsen for, hvad vi synes er i orden og hvad der går 

over vores grænse.” Overvågning er et livsvilkår i det nutidige samfund og det er den pris, som vi 

betaler for at nyde de goder, som den moderne informationsteknologi har ført med sig” (Blume, 

2014). Vi bliver konstant overvåget i vores samfund i dag; på internettet, mobiltelefonen, i butikker, 

køretøjer, velfærdsteknologier etc. og vi ser generelt ikke noget problem i det, da de positive følger 

overvejes fra de negative, og en anden årsag er, at vi meget hurtigt tilpasser os (Blume, 2014). 

 

Til trods for det, har teknologi-systemernes udvikling stadig fremprovokeret angst, protest og 

modstand, i forbindelse til Privacy (Nissenbaum, 2010). Det er især overvågnings- og 

informationsteknologier som åbner for etiske diskussioner og får folk til at reagere. Men vi lever i 

dag i et samfund hvor overvågningsteknologi er et livsvilkår. 

Ofte er behovet for privacy noget man først bliver bekendt med, når det opstår (Blume, 2014). Efter 

samfundet har fået et langt større fokus på overvågningsteknologier, har vi fået en bedre forståelse af 

den status Privacy har som værdi – både på det personlige- og det samfundsmæssige plan 

(Nissenbaum, 2010). Så selvom begrebet ikke fast kan defineres, har Privacy en større status i vores 

nutidige samfund, grundet teknologien, som vi alle er bekendt med. 

Det er vigtigt ikke at glemme værdien af Privacy, da det har meget stor betydning og derfor vigtig at 

forsvare. Man kan altså ikke konkret begrunde den betydning Privacy har, da det afhænger af 

omstændighederne - men ved at se på en gældende situation, kan man komme meget dybere ned i 

Privacys specifikke betydning. 
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Vores syn på begrebet Privacy, er ud fra det behov vi alle har for privatliv. Det giver mest mening i 

forhold til vores fokus, som omhandler ældre og implementering af GPS.  

Det er altså i den sammenhæng vi bruger begrebet i vores opgave, for at få den rigtige forståelse. 

 
4.4 Overvågning 

Overvågning finder sted hele tiden i Danmark. Folk sætter kameraer op i hjemmet andre overvåger 

deres medarbejdere. Overvågning foregår i den åbne offentlighed, og andet overvågning sker i det 

skjulte, hvor ingen opdager det. 

Definitionen på overvågning lyder: ”at holde øje med nogen eller noget, både i betydningen at holde 

opsyn med og i at bevogte.” (Ditlevsen, 2013). 

Overvågning er ikke et nyt fænomen, det har eksisteret i mange 100 år. I 1600-tallet argumenterede 

danske konger for at overvåge de danske borgerne for at sikre statens sikkerhed. Dengang var 

overvågning at sprætte breve op og læse dem, og derefter genforsegle dem med et falsk segl. I 

1980’erne kom muligheden for tv-overvågning og i 1990’erne begyndte politiet og PET at overvåge 

og aflytte mobiltelefoner. I dag er vores brug af bl.a. smartphones øget mulighederne yderligere for 

overvågning, da vi efterlader os spor konstant online (Andersen, 2018). 

Det er svært at finde en balance mellem ønsket sikkerhed og overtrædelse af det enkeltes individs 

frihed, derfor er overvågning ofte et debatteret emne. I Danmark er der derfor en række love og regler 

om overvågning, der er med til at beskytte os mod de negative konsekvenser (Ditlevsen, 2013). 

I vores samfund i dag er vores brug af teknologi stort og udbredt, for eksempelvis er det blevet muligt 

for langt flere end politiet at overvåge vores adfærd via bl.a. vores brug af smartphones, PC og sociale 

medier. På den måde siger vi ubevidst ja, til det forskerne kalder deltagende overvågning. En anden 

form for overvågning er aflytning af telefoner og rum hvor der er opsat skjulte mikrofoner. 

Overvågning der vækker stor debat, er når myndighederne videregiver vores personlige data og når 

politikerne drøfter lovændringer, der gør deling af personoplysninger nemmere (Andersen, 2018). 

Dette leder videre til overvågning i ældreplejen. Ældreplejens overvågningsteknologier er mange, her 

er nogle af dem: GPS-sål, GPS-ur, GPS-brik, sensor ved seng, sensor i måtte ved dør der aktiveres 

når man træder på den, overvågningskamera og alarmer fx døralarm.  I denne opgave vil vi som sagt 

fokuserer specifikt på GPS som overvågningsteknologi.  
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4.5 GPS og lovgivning 

Serviceloven tillader brug af GPS til demente, hvis de giver deres samtykke. Hvis personen siger nej, 

kan man ansøge den lokale kommunalbestyrelse om brugen af GPS på personen. Dette kan kun lade 

sig gøre, hvis der er risiko for at personen forlader plejehjemmet og udsætter sig selv og andre for 

fare. Ved brug af GPS mod personens vilje gælder tilladelsen kun for en begrænset periode, men den 

kan blive tidsubegrænset. En GPS-sporingsenhed også kaldet 'tracker' kan øge trygheden og 

sikkerheden for mennesker med demens og for deres pårørende, og GPS’en kan derfor være et 

værdifuldt redskab. En GPS kan give personer der har svært ved at orientere sig mulighed for at have 

en dagligdag med aktiviteter som fx at gå ture uden for hjemmet (Nationaltvidenscenterfordemens, 

2016).  

Nedenunder ses de fordele og de ting man skal være opmærksom på ved GPS: 

 
(Nationaltvidenscenterfordemens, 2016).  

Der forsvinder mange demente personer fra plejehjem og egen bolig hvert år, hvilket i værste fald 

kan medføre dødsfald. Der er ingen officiel statistik på, hvor mange demente der forsvinder årligt, 

men man antager, at over halvdelen af personer med demens på et eller andet tidspunkt bliver væk 

kortvarigt. I perioden juli 2007 til juni 2008 var Nordsjællands Politi involveret i eftersøgninger af 

112 personer med demens. Ifølge Alzheimerforeningen svarer det til ca. 1.000 eftersøgninger om året 

på landsplan. I tv-programmet 'DR2 undersøger: De forsvundne demente', som blev sendt i oktober 

2014, var der i pressen omtalt 15 dødsfald blandt personer med demens i perioden oktober 2013 til 

oktober 2014. Og ifølge TV2 News den 5. juni 2016 er politiets hundepatruljer to gange om ugen året 

rundt ude og lede efter personer med demens (Nationaltvidenscenterfordemens, 2016).  
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En svært dement person er ikke i stand til at tage vare på sig selv og er derfor afhængig af at andre 

tager vare på deres sikkerhed. Dette problem kan forebygges ved at tilbyde omsorg, pleje og 

teknologiske hjælpemidler, og ved at plejehjemmet og udearealerne er indrettet efter personer med 

demens. Ifølge lovgivningen er det ikke tilladt at låse dørene på et plejehjem, men det er heller ikke 

realistisk at overvåge beboerne i døgnets 24 timer. Lovgivningen siger at en GPS-sporingsenhed er 

inde under 'personlige alarmer og pejlesystemer', der er omfattet af Servicelovens regler om 

magtanvendelse § 125 (Nationaltvidenscenterfordemens, 2016).  

Størstedelen af de danske kommuner bruger GPS til sporing af personer med demens. I programmet 

'DR2 undersøger: De forsvundne demente' som nævnt tidligere, blev kommunerne spurgt om deres 

brug af GPS, hvor 71 ud af 98 kommuner svarede: 67 brugte GPS og 4 kommuner gjorde ikke. I 

december måned 2015 spurgte DR Nyheder landets 98 kommuner, om de demenssikrer, det vil sige 

at de gør det nemmere at finde de ældre, hvis de forlader plejehjemmets område. Heraf svarede 89 

kommuner på spørgsmålet, hvor 86 kommuner ud af disse svarede de brugte demenssikring. 

Demenssikring fungerer i praksis ved at den ældre med demens bliver udstyret med en GPS. Udover 

det har mange plejehjem installeret alarmer, som går i gang når en dement person bevæger sig uden 

for plejehjemmets område. Ved anskaffelsen af GPS til demente har kommunerne forskellige 

praksisser. I nogle kommuner bedes den ældre ellers personens pårørende selv anskaffe sig en GPS. 

I andre kan GPS bevilges efter Serviceloven § 112 som hjælpemiddel. Udover det har nogle 

kommuner valgt at købe GPS-enheder til udlån, eller at det enkelte plejehjem indkøber GPS til brug 

i plejen (Nationaltvidenscenterfordemens, 2016).  

Der er nogle af de forskellige typer GPS-enheder der kræver abonnement, der kan derfor også være 

driftsomkostninger ved det. Fra kommune til kommune er det forskelligt hvem der betaler for 

abonnementet. Udover det kan der også opstå omkostninger ved vedligeholdelsen af GPS’en. 

At sikre en person med demens bærer en GPS på sig kan være en udfordring. En dement er sjældent 

selv i stand til at huske det, og kan måske ikke forstå der er behov for GPS. Personalet må derfor ofte 

sikre sig at GPS’en bæres af den demente. 

En GPS er ikke uden fejl. Der kan opstå problemer med manglende signal eller unøjagtigheder i 

forhold til en position som kan gøre en person ikke kan spores. Systemet kræver at der en medarbejder 

der kan modtage meldinger fra GPS’en og hvis nødvendigt opspore personen. Dette forudsætter at 

der er ressourcer og tid til opgaven og at personalet har teknisk kompetence. Det kan være nødvendigt 

at skulle ud og hente en person der bærer GPS, så derfor skal der være nogen der kan køre ud og 
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hente, det kan være en udfordring for personalet i aften og nattetimerne da personalet er mindre. I 

nogle kommuner har de indgået en aftale med Falck eller det lokale brandvæsen omkring overvågning 

og eventuel afhentning. En anden væsentlig udfordring er at en GPS skal oplades jævnligt fx en gang 

i døgnet. Det kan være svært at sikre, da der er meget forskelligt personale der ser efter den enkelte 

ældre (Nationaltvidenscenterfordemens, 2016).  

 

5 Analyse af GPS 

I dette afsnit vil vi anvende den tidligere præsenteret trin-model. Modellen vil give analysen mulighed 

for at beskæftige sig med TSA i et omfattende omfang i og med modellen kalder på en teknisk analyse 

af GPS’en. Ydermere giver modellen i nogle trin analysen mulighed for at beskæftige sig med mere 

samfundsorienterede måder at anskue problemstilling på. Det er vigtigt at forstå, at vi ser GPS’en i 

sig selv, som den teknologi vi beskæftiger os med, og ser GPS-sålen som det system, den indgår i. 

Ydermere har vi valgt at placere fjerde trin før trin tre, da vi synes dette giver en bedre forståelse af 

teknologien. 

5.1 Hvilke indre mekanismer og processer findes i GPS’en, og hvilke 
artefakter består en GPS af? 

Det er vigtigt at pointere, at vi har valgt at kæde trin 1 og 2 trin sammen. Som den fremgår i tidligere, 

i definitionen af de forskellige trin, beskæftiger trin 1 sig med teknologiens indre mekanismer og 

processer samt centrale principper til at opfylde teknologiens formål. Derimod beskæftiger trin 2 sig 

med teknologiens funktionalitet og vi synes at det giver en bedre forståelse af punkterne, hvis de 

kobles sammen, da bl.a. funktionaliteten stærkt afhænger en række centrale principper.  

Global positioning system, bedre kendt som GPS, anvendes i nutidens samfund til mange forskellige 

formål og i mange forskellige scenarier af både virksomheder og privatpersoner. GPS’en indsættes 

oftest i et andet artefakt, hvilket i vores specifikke tilfælde er i en sål. Dog er det de færreste, der 

kender til den bagvedliggende kommunikationsteknologi. Den avancerede teknologi tager 

udgangspunkt i telekommunikation, som oprindeligt blev udviklet af det amerikanske forsvar for 

mere end 20 år siden. Teknologien blev oprindeligt dømt Navstar GPS og består af 24 satellitter, der 

bevæger sig i en cirkulær bane med jordens centrum som centrum. I dag findes der dog 30 satellitter 

deroppe, hvor den sidste blev sat i drift i april månede 2009 (Juul-Jensen, 2019). 
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De tre komponenter 

Selve GPS teknologien består hovedsageligt af tre forskellige komponenter: et space segment (SS), 

et control segment (CS), og et user segment (US). Space segmentet består af de 30 satellitter som 

nævnt ovenstående og kaldes i GPS verdenen for Space Vehicles. Måden de bevæger sig på er 

indrettet så de nøjagtigt roterer om jorden en gang om døgnet. De er ca. placeret med 20.000 

kilometers afstand fra jorden og er udstyret med atomure, der kender klokkeslættet og deres position.  

 

Derimod består control segmentet af stationer, der er placeret på Hawaii, Kwajalein, Ascension 

Island, Diego Garcia og Colorado Springs. Det er det amerikanske forsvars Air Force Space 

Command i Colorado springs, der styrer det hele, og det er også herfra satelitternes bane, position og 

tid hele tiden korrigeres. Korrektionerne og oplysninger vises på skærme i en række kontrolstationer, 

der drives af The National Geospatial-Intelligence Agency i USA, som hele tiden kommunikere med 

satellitterne og beregner hvor de er. 

 

Den sidste komponent, user segmentet, er den vi kender som GPS navigatoren. Komponenten består 

af et antennesystem, der er indrettet til at modtage op til 5 forskellige frekvenser som GPS benytter 

sig af, et meget præcist processorsystem, der måler og beregner på signaler fra satellitterne og et 

display som tillader navigation (Juul-Jensen, 2019). 

 

Kommunikation: 

Alle satellitterne sender med 50 bit pr. sekund hele tiden en besked, der indeholder dens almanac og 

ephemeris. Almanac’en er en beskrivelse af satellittens bane men med en kommunikationshastighed 

på 50 bit pr. sekund, tager det 12,5 minutter at overføre informationen. Den præcise position overføres 

i ephemeris, som overføres hver 30. sekund. Dette forklarer altså også, hvorfor signalet nogle gange 

kan være lang tid undervejs, da der kan gå op til 12 minutter før man har en ny positionsberegning 

fra satellitterne (Juul-Jensen, 2019). 

 

Transmission  

Satellitterne sender deres oplysninger i to forskellige formater, nemlig i en Coarse/Acquisition kode 

og en Precise kode. P koden er dog krypteret og anvendes primært kun til militært brug. Derimod 

består C/A koden af 1023 chips, der sender 1023 mega chips pr. sekund, hvilket vil sige at positionen 

af satellitten modtage en gang hvert millisekund. 

 

“Til transmission benyttes der 5 forskellige frekvenser: 
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• “L1 (1575.42 MHz): Kombination af navigations meddelelse C/A og P kode. 
• L2 (1227.60 MHz): Krypteret P(Y) kode samt en ny L2C kode som øger nøjagtigheden i SVens 

positionsbestemmelse. L2C koden udsendes kun af nye satellitter - de såkaldte Block IIR-M. 

• L3 (1381.05 MHz): En særlig militær frekvens som benyttes til at angive positionen af f.eks. 

særligt infrarøde hændelser på jorden (det der i daglig tale kaldes en atomsprængning). 

• L4 (1379.913 MHz): Anvendes endnu ikke, men er reserveret til brug for korrektion af 

atmosfæriske fænomener  

• L5 (1176.45 MHz): Frekvens reserveret til en særlig civil redningstjeneste safety-of-life (SoL). 

Frekvensen er friholdt og reserveret over hele jordkloden til dette formål.” - (Juul-Jensen, 

2019) 

Positionsbestemmelse: 

For at beregne positionen kræves det at, US komponenten kender den præcise tid. Hvis dette er 

tilfældet, er satellitterne udstyret med uhyre nøjagtige krystal baserede ure, som US’en justerer efter. 

Da US’en kender til satelitternes bane og der foregår en konstant kommunikation kan den beregne 

forskellen i tid med eget ur og satellittens ur. Målingen fungerer på den måde at US’en generer en 

identisk C/A sekvens for hver af de satellitter, som US’en forventer at kommunnikere med. Derefter 

sammenligner den bitstrømmen fra en enkelt sattellit med den internt genererede strøm og 

tidsforskydningen mellem disse to beregnes. Da man kender hastigheden på radiosignalernes 

hastighed, kan man ud fra tidsforskydningen afregne den direkte afstand mellem US’en og satellitten 

(Juul-Jensen, 2019). 

 

Chippens opbyggelse: 

Fysisk er GPS’en chip, som kan være placeret både i sko, halskæder, jakker, telefoner osv. Dette gør 

at chippen som artefakt nemt kan kobles smart sammen med andre artefakter alt efter, hvad den skal 

bruges til. Chippen der oftest indsættes i andre artefakter fremstilles i en planarteknik på en wafer, 

hvilket er en tynd skive af halvledermateriale. Denne wafer kan være op til 200 mm i diameter og 

mindre end 1 mm i tykkelse. Ved fotolitografiske processer pådampes ledningslag og lag i 

transistorerne eller dele af allerede pådampede lag ætses bort (Ramskov and Danielsen, 2017). 

Wafaren opdeles i mange chips og kan have mere end 100 ben forbundet til chippens komponenter. 
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På billedet ovenover ses chippens indre komponenter (Ramskov and Danielsen, 2017). 

  

Den mest udbredte teknologi, når der snakkes om digitale chips, er CMOS teknologien. I CMOS-

kredsløbet er komponenterne meget tætpakket og effektforbruget er meget lille. Dog udvikles der 

hele tiden nye teknologier, hvor man arbejder på at få flere komponenter pr. arealenhed. Man 

forventer at silicium teknologien, som er hvad den tynde plade er lavet af, kan anvendes indtil 

afstandene mellem chippens komponenter kommer under 0,1 μm, da kvantemekaniske effekter 

herefter begynder at have betydning. Dog er det i dag muligt at lave chips, hvor enkelte lag kun er få 

atomer i højden, hvilket bruges til at skabe hurtige komponenter. De første integrerede kredsløb blev 

dog udviklet i 1958 på baggrund af transistoren, der blev udviklet 12 år inden.  En kraftig teknologisk 

udvikling i USA i 1960’erne skyldtes militære ønsker om kompakte elektroniske teknologier. Dette 

førte til, at der i 1970’erne blev udviklet den første ram-hukommelse med 1024 bit og senere i 

1970’erne den første integrerede mikroprocessor. De første chips indeholdte få transistorer og 

arbejdede ved en meget lav clockfrekvens, hvorimod de allerede i 1995 begyndte at indeholde flere 

millioner transistorer og arbejde op til en clockfrekvens på 200-300 MHz. Størrelsen på en chip 

varierer mellem 1mm2 og nogle få cm2 (Ramskov and Danielsen, 2017). 

  

5.2 Hvordan indgår GPS i SafeCall teknologisk system? 
Vi har som sagt valgt at fokusere på GPS som vores valgte teknologi i denne opgave. Ifølge TRIN-

modellen er definitionen af teknologiske systemer følgende: ”Teknologisystemer er 

sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet besidder en bestemt funktionalitet, 
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der muliggør omformning af natur med henblik på opfyldelse af menneskelige behov” (TSA1, 

kursusgang 4, Powerpoint). Vores valgte teknologi GPS’en indgår i et teknologisk system bestående 

af en række artefakter, herunder GPS’en, sålen som GPS’en sidder i og et lokaliseringssystem som 

GPS’en sender signal til. For at kunne forklare hvordan GPS fungerer i et teknologisk system må vi 

forklare hvert artefakts funktion og hvordan de sammen fungerer. 

  

GPS’en og sålen er hvert et artefakt, som her er samlet så de besidder den bestemte funktionalitet 

som udgør GPS-sålen. For at GPS-sålen kan fungere skal nogle forskellige forholdsregler være 

opfyldt. GPS-enheden sidder som en chip i sålen som ses på billedet nedenunder. For at kunne bruge 

GPS-sålen må den være opladt, det første der skal gøres, er  

 
(Safecall, 2019) 

 

at sætte strøm til ladestationen med en USB-ledning. Derefter lægges GPS-sålen på ladepladen. Her 

skal der sørges for at markeringen på sålen og opladestationen ligger ovenpå hinanden. Når 

opladningen starter skrifter lyset på ladestationen fra grønt til blåt lys, og der høres et ”bip”. Sålen 

skal ligge skråt henover pladen, så lysindikatoren på ladestationen er synlig. Opladetiden er ca. 2 

timer. 

GPS-sålen er altid tændt når den er opladt, sålen har derfor ingen tænd og sluk knap, og ingen lamper 

der lyser. Sålen skal derfor ikke tændes hver gang enheden skal bruges. 

I den højre sål er GPS-enheden indsat, for at sålerne skal føles lige høje når brugeren går med skoene, 

er størrelsen på den venstre sål den samme. GPS-sålen passer til en helt almindelig sko og kan klippes 
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til så den passer præcis i størrelsen. Sålerne er designet til at modstå de normale påvirkninger der kan 

opstå i en sko.  

GPS-sålen er udstyret med en bevægelsessensor der gør, at den som standard leverer GPS lokationer 

med 5 minutters interval når den er i bevægelse og 2 timer under stilstand. På lokaliseringssystemet 

kan intervallerne ændres. Når skoen ikke er i bevægelse i en vis tidsperiode, vil skoen angive den 

seneste registrerede position og derefter gå i dvaletilstand for at spare på batteriet 

(OmsorgscentretHjortespring, 2019a).  

 

Sådan fungerer en GPS-sål, men for at GPS-enheden kan fungere fuldt ud skal der være et 

lokaliseringssystem, hvor GPS’en kan spores. 

 

GPS-enheden kan spores via en internetside, APP eller SMS fra en mobiltelefon. Internetsiden hvor 

enheden kan spores er på Safecall’s hjemmeside. På et medfølgende plastikkort står oplysningerne 

man skal bruge, til at logge ind i sporingssystemet med. Når der er logget ind på sporingssystemet, 

vises der en oversigt over de GPS-enheder man har adgang til. Man bruger ’globus’ ikonet til at få 

vist den aktuelle position for GPS’en på et kort. 

GPS-enhederne kan også lokaliseres via en APP. Her er loginet det samme som til hjemmesiden på 

computeren. På APP’en kan der blive vist en liste over GPS-enhederne, og ændre deres status som 

kommunikationsinterval, og lokalisere dem. APP’en kan også vise ens aktuelle position. 

Den sidste mulighed for lokaliseringen af GPS-sålen er via SMS beskeder. Hos Safecall er den SMS 

modtager man ønsker der skal sendes forespørgsler til registrerede, denne modtager står på det 

medfølgende plastikkort. Det mobilnummer der anvendes, skal i forvejen være ”kendt” i Safecalls 

system og skal have adgang til at spore GPS-enheden. 

Lokaliseringssystemet tjekker alle GPS-enhederne dagligt, så der ikke opstår falsk tryghed. Hvis en 

enhed har problemer sendes der besked via SMS eller mail (OmsorgscentretHjortespring, 2019). 

Sådan indgår GPS’en i Safecalls teknologiske system. 

 

  

5.3 Teknologiens utilsigtede effekter: 
I dette afsnit vil vi kigge nærmere på trin-modellens tredje trin. Trin modellens tredje trin beskæftiger 

sig med de utilsigtede effekter ved anvendelsen af en bestemt teknologi. Derfor vil vi i dette afsnit 

komme med en række effekter teknologien har haft som måske ikke har været tanken, da selve 

teknologien blev udviklet. Til at besvare dette afsnit har vi inddraget interviewene, vi har lavet med 



 24 

personalet på Omsorgscentret Hjortespring. Når vi nævner interviewene, beskriver vi de to 

interviewpersoner som interviewperson 1 og interviewperson 2. 

 

En iøjnefaldende utilsigtet effekt ved at anvende teknologien på patienter med hukommelsestab, som 

kan have svært ved at finde hjem, kan være at stole blindt på teknologien. Interviewperson 1 

udtaler:”vi har så skrevet i hans journal, hvis han er væk i mere end fem timer, går vi ind og sporer 

ham på en hjemmeside “Safecall” har”. Ydermere påpeges det, at dette er en aftale de selv har lavet 

med borgeren og han selv har betalt for sålen. Som beskrevet under definitionen af demens er det en 

sygdom, der ofte bliver værre og værre i takt med jo længere tid man har haft den. Derfor kan der 

opstå et problem, hvis man ikke hele tiden sørger for fagligt at vurdere borgerens tilstand og hvorvidt 

personen har fået det værre eller ej. Dette kan være en utilsigtet effekt med store konsekvenser, hvis 

man ikke sørger for sådanne faglige vurderinger. Hvis man i starten vurderer, at personen har evner 

til at bevæge sig rundt i trafikken og kan kende forskel på grønt og rødt lys men blot ikke kan finde 

hjem, kan man derfor ikke bare blot sætte en GPS på vedkommende og så er problemet løst. Man 

kunne derfor forestille sig, at personen en dag blev hæmmet så meget af sygdommen, at han/hun ikke 

ville kunne kende forskel på grønt/rødt lys, hvilket i værste fald kunne ende med at blive kørt ned, og 

derfor bør deres tilstand vurderes jævnligt.  

 

I en sammenligning af ovenstående citat fra interviewperson 1 og et citat af interviewperson 2, der 

lyder: ”og det er der noget lovgivning omkring, man kan ikke bare udstyre en ældre med en GPS, 

fordi man synes det ville være nemmere”. De giver begge udtryk for at, at det kræver form for 

samtykke med borgeren, medmindre der er tale om ekstreme situationer, hvor alle andre muligheder 

er prøvet. I netop denne situation har de aftalt med borgeren, at de må overvåge ham, hvis han har 

været væk længere tid end fem timer. Uden meget fantasi kunne man forestille sig, at borgeren løb 

ind i problemer før, der var gået fem timer. Hvis han for eksempel skal en kort tur ned i kiosken, der 

måske burde tage 10-15 minutter, men er væk i flere timer, skal der altså gå over fem timer, før 

personalet må tjekke, hvor han er, hvis de ikke skal overskride loven. Derfor må man sige, som 

interviewperson 1 også nævner, at der:” selvfølgelig er en gråzone, hvornår er det overvågning, 

derfor er det vigtigt man har de faste aftaler med borgeren selv”. Derfor kan der opstå et dilemma, 

hvor personalet kan have en mavefornemmelse af, at han der måske er sket vedkommende noget, 

men de kan ikke tjekke hans position, før der er gået fem timer. Dette påpeger ydermere, hvor vigtigt 

første utilsigtede effekt i virkeligheden er, da man ved nye faglige vurderinger har muligheden for at 

skabe nye aftaler med beboerne og få mulighed for at tjekke op på dem før, da tanken bag det system 

ikke er at overvåge eller sparer tid og ressourcer men derimod skabe tryghed:” altså, det er jo ikke 
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for at spare tid og ressourcer. Det er en sikkerhed for ham, men selvfølgelig sparer vi også tid og 

ressourcer, for vi skal ikke hele tiden ud at lede efter ham”. 

Ydermere påpeger interviewperson 1, at indførslen af GPS’en ikke har haft nogen betydning for deres 

relation til beboerne:” Nej har det ikke, det er det samme” (interview 1). Dette synspunkt opleves 

også hos interviewperson 2, der udtaler:” men nej jeg synes ikke den har betydning for relationen”. 

Samtidig påpeger interviewperson 1 dog, at før de fik GPS måtte de følge med personen, når borgeren 

var ude at gå ture:” så måtte personalet ligesom følge efter”. Selvom de begge påpeger, at det ikke 

har indflydelse for relationen mellem dem, virker det lidt tvetydigt at mindre tid sammen med 

beboerne ikke skulle have indflydelse på deres relation. Man kan forestille sig, at de førhen fik 

mulighed for at snakke en del sammen med personalet under gåturene og fik skabt et bånd, der 

ihvertfald er tættere end nu, hvor GPS’en har stoppet disse gåture. Derved erstattes det menneskelige 

aspekt i “overvågningen” lidt og GPS’en gør, at beboerne har mulighed for at blive mere selvstændige 

end før. I forhold til relationen mellem beboer og ansatte kan der muligvis tydes en anden utilsigtet 

effekt ved netop vores teknologi. Interviewperson 1 har nemlig meget tiltro til beboeren, der anvender 

sålen og udtaler:” han tager nemlig ikke altid det samme tøj på, men skoene er altid de samme”. Den 

ansatte har altså tiltro til, at beboeren tager de samme sko på hver gang. Når man har at gøre med en 

person der har demens, kunne man godt forestille sig, at det var muligt, at beboeren en dag tog en 

anden sko på, og interviewpersonen nævner ikke noget om, hvorvidt de tjekker op på, hvilke sko 

beboeren har på, hvilket derfor kan ses som en utilsigtet effekt at teknologien. 

Ovenstående er alle utilsigtede effekter, selvom teknologien bliver brugt korrekt. Dog hævder 

forskning fra Københavns Universitet, at investeringer og brugen af teknologien langt fra er så 

optimal, som den burde være:” Kommunerne indkøber velfærdsteknologier for hundreder millioner 

af kroner, som kan forbedre livskvaliteten for syge og ældre og lette plejeopgaven for de ansatte, men 

ofte ender investeringerne med, at potentialet i teknologierne kun udnyttes delvist. Dette skyldes bl.a. 

en mangelfuld introduktion, viser ny forskning fra Københavns universitet”. (Felding, 2018) 

Knyttet til ovenstående undersøgelse hævder en artikel på dr.dk at:” hver fjerde elev fra sosu-

uddannelserne har nu indvandrebaggrund og flere arbejder med pleje” (Rysgaard and Hoe, 2017) . 

Hvis introduktionen og brugen af teknologien ikke er velfungerende grundet en manglende 

introduktion, og der kommer flere og flere indvandrere, der muligvis ikke snakker dansk som 

modersmål, kan det være svært at læse en brugsanvisning eller få videreformidlet en ordentlig 

introduktion til brugen af teknologierne og derved ikke et optimalt udbytte. 
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I forlængelse af ovenstående, hvor det blev præsenteret, at en manglende introduktion og optimal 

anvendelse af teknologien kan være en utilsigtet effekt, er der også utilsigtede teknologiske effekter. 

GPS’en i sålen kører på batteri, hvilket betyder den vil løbe ud på et tidspunkt. Hvis en ansat derfor 

glemmer at oplade batteriet, eller batteriet pludseligt er defekt kan man miste positionen på en beboer, 

hvilket kan ende grusomt galt. Ydermere er det selvfølgelig en teknologi, der er koblet til deres 

internetside eller en APP, hvilket betyder, at der også er andre utilsigtede effekter. Når dette er 

tilfældet, vil der altid være mulighed for at nogle kan finde på at hacke sig ind i systemet. Så kan man 

dog spørge sig selv, hvorvidt dette er sandsynligt, at nogen ville vide, hvor en ældre kvinde/herre 

befinder sig. Vi ved dog ikke om deres hjemmeside/app gemmer de ruter beboer har gået. Hvis de 

gør det, er det muligt at hacke sig til hvilke ruter, som beboeren normalt går. 

Som nævnt tidligere lever vi i et samfund, hvor velfærdsteknologien i de seneste par år er noget, der 

anvendes mere og mere. Det virker til at være meget skjult i hvilken grad formålet med 

velfærdsteknologien er, at den skal overtage de ansattes arbejdsopgaver eller understøtte deres 

arbejde og i hvilken grad den så skal overtage deres opgaver i. Hvis formålet er, at den skal overtage 

deres arbejde fuldstændig, må man ihvertfald sige, at dette er misforstået hos omsorgscenter 

Hjortespring, hvilket kan ses som en utilsigtet effekt, da interviewperson 1 udtaler: ”jeg synes der er 

mange gode ting, det synes jeg. Selvfølgelig skal vi følge med i udviklingen, men vi skal ikke erstatte 

personalerelationerne med teknologi, det er helt misforstået, det bliver for farligt tror jeg”. 

Alt i alt må man sige, der er mange utilsigtede effekter med teknologien. Dog virker det ikke til at 

være et problem, hvis arbejdsopgaverne blandt de ansatte bliver udført ordentligt og man sørger for 

at vurdere beboernes tilstande jævnligt. Det er vigtigt de er sat ind i teknologien og forstår hvad den 

kan bruges til. Ydermere er det vigtigt, at de holder tungen lige i munden i forhold til at sørge for at 

få ladt batterierne op.  

5.4 Hvilke drivkræfter og barrierer er der for udbredelsen af GPS i 
ældreplejen? 

I dette afsnit vil vi kigge nærmere på trin-modellens sjette trin. Til at besvare dette afsnit har vi 

inddraget interviewene vi har lavet med personalet på Omsorgscentret Hjortespring. Når vi nævner 

interviewene, beskriver vi de to interviewpersoner som interviewperson 1 og interviewperson 2. 

Vi lever i et mere og mere teknologisk samfund, derfor giver det god mening at ældreplejen indfører 

teknologier der kan hjælpe med deres arbejde. Dette er en af de store drivkræfter ved at teknologien 
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bliver udbredt da det er med til at aflaste medarbejderne. Det gode ved GPS’er er at de er med til at 

sikre de ældres sikkerhed, ved at personalet altid kan se, hvor de er. Det kan forhindre ældre 

forsvinder og ikke kan findes igen, og de ikke kommer ud for en ulykke. Dette giver vores 

interviewperson 1 også udtryk for i interviewet: ”ja, der er en del der blevet reddet ved de havde 

GPS’en, der har været så mange situationer, ikke lige her, men hvor demente ligger og fryser eller 

sidder på en losseplads et eller andet sted” (Interview 1). GPS’en har derfor stor betydning for 

personalets arbejde, og er en stor hjælp. Førhen skulle personalet bruge mange ressourcer på at finde 

den forsvundne ældre og tjekke op på dem, som interviewperson 2 udtaler:  ”Uha, der var vi ude og 

lede, og så kunne vi lave en eftersøgning hos politiet efter 6 timer” (interview 2). Det er derfor også 

blevet billigere, da plejehjemmet sparer arbejdstimer og resurser på den del, da medarbejderne ikke 

skal bruge den samme tid på at finde de ældre. Det udtrykker interviewperson 2 sig også enig i 

”selvfølgelig sparer vi også tid og ressourcer, for vi skal ikke hele tiden ud at lede efter ham” 

(Interview 2). Hvis vi ser det fra den ældres synsvinkel, kan de få mere frihed, ved at de kan få lov til 

at færdes forholdsvis frit rundt. Interviewperson 2 giver også udtryk for at de ældre kan blive mere 

selvstændige: ”Jeg tænker også nogle beboere kan blive mere selvstændige. F.eks. i forhold til 

GPS’en, det giver jo f.eks. ham med sålen tryghed og selvstændighed” (Interview 2). I interviewet 

giver begge interviewpersoner udtryk for at GPS’en skaber stor tryghed og mindsker bekymringer 

for den ældre: ”Nej, den der uro og magtesløshed man kunne føle, hvis de var væk, er mindsket, 

hverken personalet eller pårørende skal være bekymret” (Interview 1). 

Der er rigtig mange positive drivkræfter for brugen og udbredelsen af GPS i ældreplejen, men der vil 

altid opstå nogle barrierer, da brugen af en teknologi altid vil have konsekvenser for noget andet. De 

første barrierer der kan opstå, er at GPS-teknologien kan være svær at bruge for personalet og den 

ældre, derfor at det tage noget tid at lære og vænne sig til brugen. Dette kan gøre de folk bliver 

frustreret og kan se sig sur på teknologien, da det de gjorde før, måske var nemmere og noget de altid 

har gjort. Der kan opstå en situation hvor den ældre ikke vil bruge teknologien, fordi de måske ikke 

er i stand til at forstå, hvorfor den er god for dem, denne situation kender interviewperson 2 og siger: 

”I de tilfælde, hvor de ikke bryder sig om det, f.eks. nye senge, er også lidt en vanesag” (Interview 

2). De ældre kan også være så demente at de glemmer at bruge den tildelte GPS. Medarbejderne skal 

derfor være med til at sikre den ældre bruger teknologien og bruger den rigtigt. Udover det skal 

personalet sikre at fx i vores eksempel at GPS-sålen er opladt, som interviewperson 2 udtrykker: ”der 

er jo begrænsninger på alle ting ift. til batteri der også løber ud osv.” (Interview 2). Selvom 

personalet sparer tid ved GPS’en, skal de bruge nogle andre resurser på at sikre at de bruger den og 

den fungerer. 
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En barriere der har stor betydning for udbredelsen teknologien, er implementeringen. Fordi 

teknologierne er dyre at indkøbe, spare kommunerne oftest på implementeringen. De prioriterer ikke 

praktisk træning hørt nok for de ansatte og der afsættes for få ressourcer til support i den første tid de 

har teknologien. De ansattes oplæring i den nye teknologi vil ofte betyde, at der går tid fra den 

egentlige ydelse, og tit introduceres der flere nye teknologier og nye arbejdsgange på en og samme 

tid, hvilket kommer til at stille et endnu højere krav til et i forvejen presset personale (Felding, 

2018).  Så hvis denne barrier, skal fjernes må kommunerne og plejehjemmene bruge flere ressourcer 

og penge på implementeringen. På den måde kan personalet blive sat ordentligt ind i, hvordan 

teknologien bruges, så de kan hjælpe de ældre, og både personalet og de ældre får så stort et udbytte 

af teknologien så muligt, i stedet for den dyrt indkøbte teknologi står henne i hjørnet og aldrig bliver 

brugt. 

 

6 Diskussion 
Man kan sige, at der er overvejende positive effekter ved implementering af GPS i 

velfærdsteknologier, og fordelene ved at bruge GPS giver samlet set en større følelse af frihed til 

beboeren. Men det er derimod stadig vigtigt at diskutere de forskellige vinkler til området og 

hensigten bag implementeringen. 

Hvilke borgere der har mest nytte af GPS-sålen og skal have muligheden for at få den, er ikke til at 

fastslå. Man kan sige, at der især er fordele ved at bruge GPS til demente personer, da det ofte er dem, 

som pludselig vælger at gå udenfor og ikke kan finde tilbage igen. GPS er derfor en oplagt løsning – 

men tager man de utilsigtede effekter med i overvejelserne, er det ikke så enkelt. Der er nemlig en 

langt større risiko for, at man f.eks. kommer ud for en ulykke eller glemmer artefaktet med GPS’en, 

hvis man er dement – pga. man dermed er væk fra sindet, som beskrevet i opgaven. 

Det er samtidig svært at konstatere, hvornår en person er dement, da det jo er en sygdom der udvikles 

med tiden – og jo ældre du bliver, jo større sandsynlighed er der for at få det. Så selvom man giver 

samtykke og personligt aftaler, hvordan forholdene skal være ved brug af GPS, kan den ældres sind 

og tanker meget hurtigt ændre sig, grundet alderdom. Og det kan ændre på hvilke forhold og regler 

med GPS, der er de mest optimale for alle. 

Ved at bruge GPS til ældre mennesker som f.eks. blot har svært ved at huske og finde rundt, kan det 

diskuteres om det til dels gøres af sikkerhedsmæssige årsager, eller etiske årsager. GPS-sålen giver 

muligheden for at beboeren kan færdes frit, og det er i vores danske samfund en meget vigtig værdi. 
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Interviewet med Udviklingssygeplejerske Susanne Risum Hansen, gav et indblik i den betydning og 

effekt implementering af GPS-sålen gør for borgerne selv samt personalet, og udfaldet er stærkt 

positivt. 

Hendes forklaring om en bestemt situation med en beboer som bruger GPS-sålen, giver et godt 

indtryk af hvordan de håndterer hele processen. Begge interviews i Omsorgscentret Hjortespringet 

gav klart indtrykket af, at implementering af GPS i ældreplejen er af etiske årsager for borgeren selv, 

så der ikke behøves at være nogen bekymring ved at gå udenfor. ”De har ret til at gå rundt ligesom 

alle os andre og har deres bevægelsesfrihed, de må gå alle steder hen. Vi sikrer os blot at de kommer 

tilbage og giver dem denne tryghed, det behøves ikke være demente kun, også dem der bare ikke kan 

finde rundt” (interview 1). GPS giver altså friheden til at bevæge sig hvor man vil uden bekymring – 

som er en vigtig faktor for at føle livsglæde og det er nok det vigtigste perspektiv i implementeringen; 

tryghedsfølelsen der følger. Førhen havde de ældre selvfølgelig stadig muligheden for at gå rundt, da 

det ikke er lovligt at låse dem inde, som Susanne Risum Hansen også pointerer i interviewet. Det er 

ligeledes heller ikke realistisk at overvåge beboerne 24 timer i døgnet. Ifølge lovgivningen kan 

personalet gå ind og få tilladelse til at lave samtykke, for at en ældre dement kan få GPS-sålen som 

hjælpemiddel. Her kan det så diskuteres om det gøres for brugerens sikkerhed, eller for at spare på 

ressourcerne – for en dement vil jo ikke føle den tryghed som følger med GPS. 

I vores interview med Mizi der er Social- og sundhedsassistent forklarede hun, at de sparer tid og 

ressourcer efter indføring af velfærdsteknologier, herunder GPS’en, men det er ikke den 

indgangsvinkel de har. Man kan så overveje om det er den indgangsvinkel som udviklerne af GPS’en 

har haft, eller en tredje aktør. Men hensigten fra personalet selv, er ikke til diskussion – det er for 

beboeren egen fordel. 

Men Susanne Risum Hansen, der selv nævnte at de har deres ret til at være udenfor, står for 

sagsbehandling af de utilsigtede hændelser i forbindelse med patientsikkerheden, og hendes udtale 

giver også et indtryk af, at det er for beboerens egen sikkerhed, at GPS’en bliver tildelt. Ældre med 

demens går jo uden bekymring, så det er helt tydeligt at det blot er af sikkerhedsmæssige årsager når 

teknologien implementeres. Det vigtigste er, at indgangsvinklen er etisk korrekt og det kan vist ikke 

diskuteres i Omsorgscentret Hjortespringet – der har de taget alle forhold med i overvejelserne. Man 

kan så modsige det ved at pointere, at de blot har haft én beboer som har gjort nytte af GPS-sålen, og 

det ligger ikke grundlag for, at der ikke er eller vil komme noget problem fremadrettet. 
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Det er jo ikke selve friheden til at gå, som er det nye, derimod trygheden der følger ved at vide, at 

man kan gå udenfor uden større bekymring om at finde hjem igen, samt at man ikke afhænger af 

personalet døgnet rundt. 

GPS-skoen har altså flere effekter end man lige tror – og bekymringerne mindskes ikke kun for 

brugeren af sålen, men også personalet som hører til og de pårørende. Men er det så stadig i orden at 

tage valget for en anden person? Det er et emne som omhandler mange etiske spørgsmål, og det er 

b.la. også årsagen til, at det er en længere proces, hvor flere forskellige personer skal indblandes i 

beslutningen. 

Det er selve samtalerne og de personlige aftaler mellem beboer og personale som skal bruges tid og 

ressourcer på. Det er denne proces som ligger grundlag for, om GPS’en kommer til at fungere i 

forhold til borgerens egen livsstil og værdier – og det er også i denne proces der skal tages hensyn til 

eventuelle sygdomme der kan opstå eller allerede er opstået. Personalet har også en enormt vigtig 

funktion her, som er at oplyse beboeren om GPS’en. Ældre mennesker i dag, har ikke en særlig bred 

viden indenfor teknologi, og især ikke den nyere form for velfærdsteknologier – men det bliver flere 

og flere jo bekendt med efterhånden. Man kan ikke være sikker på om det bliver kommunikeret 

ordentligt til beboeren, da alle har en forskellig indgangsvinkel til overvågningsteknologier, og 

forskelligt syn på feltet.”Hvis man lige tænker over det, virker det måske ikke så rart at have sådan 

en gps, men hvis jeg tror de fleste synes det er rart og en sikkerhed for dem…” (interview 2). Mizi 

nævner selv at det umiddelbart ikke virker særlig rart at blive overvåget hver gang man er ude at gå, 

og kommunikationen er derfor enorm betydningsfuld, for at beboeren får en positiv oplevelse af 

velfærdsteknologien. 

Denne frihed som GPS’en giver brugeren grundet tryghedsfølelsen, kan også drejes i en negativ 

retning, da de jo bliver overvåget konstant – og kan det så kaldes frihed? Det er den negative 

indgangsvinkel til det, og det er her at etikken er på spil. ”Det er svært at finde en balance mellem 

ønsket sikkerhed og overtrædelse af det enkeltes individs frihed, derfor er overvågning ofte et 

debatteret emne” (Overvågning). Man kan sige at indføring af GPS’en i ældreplejen har givet bedre 

muligheder for at bevare ens privatliv og frihed til at gøre det man vil. Men på den anden side er det 

jo en overvågningsteknologi, og som tidligere nævnt i opgaven kan det f.eks. give angst. 

Efter samfundet har fået et langt større fokus på overvågningsteknologier, har vi fået en bedre 

forståelse af den status Privacy har som værdi – både på det personlige og det samfundsmæssige plan. 

Overvågningsteknologi i denne sammenhæng med GPS til brug i ældreplejen, har været med til at 

ændre statussen for Privacy. GPS’en hjælper på flere områder og har derfor givet selve hele aspektet 
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med overvågning et nyt perspektiv. Med GPS bliver man langt mere fortrolig og tryg med 

overvågningsteknologier, men man skal også passe på at det ikke tager overhånd. Selvom GPS i 

velfærdsteknologier virker som en god løsning, vil det i sig selv alene ikke være optimalt. Og da 

privacy ændres med tiden, skal velfærdsteknologien også hele tiden udvikles og opdateres med de 

nye behov som opstår – ellers skaber det konflikter. 

Hvis vi havde haft en anden indgangsvinkel til hele opgaven, havde vi muligvis fået nogle andre 

resultater. Vi valgte at se på emnet ud fra en problemorienteret vinkel, og derfor fik vi de resultater 

som vi gjorde. Især vores interviews gav et helt andet syn på etikken og forholdene som egentlig er 

gældende, end det vi havde da vi startede med at skrive.  

Det kan så diskuteres om resultaterne havde været væsentlig anderledes, eller blot lidt, hvis vi havde 

haft en mere kontroversiel vinkel til emnet. 

 

7 Konklusion 
I denne rapport har vi undersøgt hvad en GPS er, hvordan den er opbygget, hvordan den virker samt 

hvilke problemstillinger, der kan opstå når teknologien anvendes som velfærdsteknologi. I denne 

forbindelse anvendte vi trin-modellen, hvilket har betydet, at det er disse trin, der har bestemt, 

hvordan problemstillingen er anskuet. Derved kunne man uden denne model, eller ved brug af en 

alternativ model, have kommet frem til andre syn på emnet. 

 

I forbindelse med hvordan teknologien er opbygget og dens funktionalitet kom vi frem til, at GPS 

teknologien er en teknologi, hvis funktionalitet afhænger af et sammenspil med andre artefakter. 

Derfor var det særligt svært at beskrive teknologien selvstændigt, da et artefakt som satellitter har 

stor indflydelse for teknologiens funktionalitet. Teknologien virker dog til at kunne have mange 

forskellige funktioner og anvendes i mange sammenhænge, hvor vores undersøgelse blot omhandler 

en bestemt form for anvendelse.  

 

Anvendelsen af teknologien var ikke det eneste vi valgte på forhånd. Vi valgte også på forhånd 

hvordan vi ville vinkle opgaven i form af, hvordan vi så problemstillingen, og hvem vi ville 

interviewe. Vi kunne have ændret udgangspunktet for en stor del af opgaven, hvis 

interviewpersonerne havde været nogle andre - såsom de ældre selv. Her kunne man forestille sig. at 

nye syn på utilsigtede effekter kunne have vist sig samt oplevelse af, hvorvidt teknologien skaber 
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problemstillinger. Dog anvendes teknologien primært på demente, hvilket ville have gjort sådan en 

undersøgelse svær, hvis ikke umuligt. Alligevel kunne der have været mange andre interessante 

indgangsvinkler såsom at snakke med pårørende. 

 

Vores forståelse af indførelsen af teknologien var bl.a. af den skulle være med til at spare tid og 

ressourcer. Dette fik vi bekræftet i interviewet, at den var med til, men samtidig nævnte personerne 

også, at det langt fra var hovedformålet med teknologien. Hovedformålet var at skabe en større 

tryghed for både ansatte og beboere. Hertil opstod der en række utilsigtede effekter, som tidligere 

nævnt, dog virkede teknologien til at kunne udføre dens givet funktion hvis blot ansatte huskede at 

udstyre beboerne med GPS’en samt at sørge for den var opladt. Derfor kunne det også have været 

interessant at have lovgivningen omkring emnet som omdrejningspunkt for hele opgaven, da man 

ville have mulighed for at diskutere hvorvidt loven skulle justeres, så brugen af teknologien måske i 

højere grad kunne anvendes.  

 

Ydermere kan det konkluderes, at der var en række barriere samt drivkræfter for udbredelsen af 

teknologien. Dog må man overordnet sige, at teknologien ifølge Hjortespring har været med til at 

skabe et mere trygt miljø, og hvis teknologien implementeres sådan at alle parter er indforstået med 

hvad, den skal bruges til og hvornår samt at lovgivningen overholdes, virker det, at der er flere 

drivkræfter end barriere. 

 

8 Perspektivering 
I dette afsnit vil vi reflektere over vores arbejde. Vi vil reflektere over vores valg af metoder, teorier 

og det generelle arbejde. Vi vil komme ind på, hvilke fordele og ulemper, det har medført at arbejde 

på netop denne måde og hvilke andre og nye aspekter vi kunne have påført vores projekt, hvis vi 

skulle arbejde videre med det i fremtiden. 

 

I vores metodeafsnit valgte vi at bruge den kvalitative metode i form af interviews. Vi anvendte 

specifikt det semistrukturerede interview, hvilket indebar, at vi både havde mulighed for at modtage 

information fra den interviewede men også spørge om uddybende spørgsmål hvis det var nødvendigt. 

Et semistruktureret interview betyder, at strukturen skal fungere som retningslinjer for intervieweren, 

så̊ de forskellige interviewpersoner bliver spurgt om de samme spørgsmål. Denne struktur har 

fungeret forholdsvis godt under interviewene, men med nogle få afvigelser, da intervieweren undlader 
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at stille et spørgsmål, da interviewpersonen allerede har svaret på det i et foregående spørgsmål. 

Interviewspørgsmålene bliver også nogle gange sagt med forskellige ord, men konteksten er den 

samme, men derfor er det ikke 100% de samme spørgsmål. Disse afvigelser gør at interviewene ikke 

opfylder reglerne fuldt ud for et semistruktureret interview og det kan have indvirkning på 

troværdigheden af dem. 

 

En anden ting der ikke gør interviewene så troværdige, er at vi kun har interviewet 2 personer fra 

plejepersonalet på Omsorgscentret Hjortespring. Grunden til vi kun lavede 2 interviews, var at vi ikke 

kunne komme i kontakt med flere der ville interviewes. Hvis vi havde haft mere tid, kunne vi have 

fundet nogle flere interviewpersoner og den kvalitative undersøgelse vil have haft et større format. 

På den måde ville undersøgelsen have været mere troværdig, ved at vi havde flere svar at 

sammenligne med hinanden.   

Vi valgte at interviewe personalet, da vi mente, at det var den bedste måde for os at få et indblik i, 

hvordan velfærdsteknologier og GPS fungere og hvordan de opleves at arbejde med på et plejehjem. 

Vi kunne også have gået en anden vej og interviewe de ældre. Det er dem teknologierne bliver brugt 

på og dem der oplever dem. Grunden til vi ikke valgte at interviewe de ældre er fordi vores fokus 

ligger på GPS-teknologien. I ældreplejen bruger man GPS på demente borgere. Ved at interview 

demente ville vi risikere at få nogle meget forskellige svar, da de måske kan være diffuse og ikke ved 

sine fulde fem. På den måde kunne vi risikere at interviewene ville blive utroværdige. Hvis vi havde 

valgt en anden velfærdsteknologi som f.eks. en baderobot, kunne vi godt have interviewet den ældre, 

da de også bliver brugt på ikke demente. Men i vores tilfælde mente vi troværdigheden af 

interviewene ville blive størst ved at interview personalet. 

 

Udover interviewene, vil det have været optimalt for os, hvis vi havde lavet en observation af GPS-

sålen i brug. Observationen kunne have været med til at skabe en bedre forståelse af teknologien og 

hvordan den bruges i praksis blandt de ældre og det ville have suppleret interviewene godt.        

 

En ulempe ved at bruge den kvalitative metode, er at vi ikke kan konkludere noget generelt for hele 

samfundet, men udelukkende om de personer vi interviewer. For at kunne sige noget generelt er det 

derfor nødvendigt at inddrage den kvantitative metode i form af statistikker, der kan være grundlag 

for et større perspektiv. 

 

Når vi kigger tilbage på vores arbejde, valgte vi at gå en vej, hvor problematikken omhandler 

overvågning, privacy og GPS-teknologier i ældreplejen. Men der er mange veje inden for ældrepleje 
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og teknologier. Hvis vi skulle være gået en anden vej, ville en interessant problematik være om 

velfærdsteknologier mindsker omsorg for den ældre. 

Her ville den interessante teoretiker Kari Martinsen være spændende at bruge. Kari Martinsen er en 

norsk sygeplejeforsker, hun kæder omsorgsfilosofi sammen med sygepleje, hvor tilliden mellem 

patient og sygeplejerske er bærende. Omsorgsteori om sygepleje kan kædes sammen med personalet 

på et plejehjem, da deres arbejdsopgave blandt andet består i at passe ældre og yde omsorg 

(Sygeplejersken, 1997). 

I forhold til omsorg ville en interessant velfærdsteknologi vi kunne have analyseret være robotsælen 

Paro. Sælen Paro er en social robot, som primært henvender sig til demente personer. Sælen er 

designet så den virker afslappende og kan frembringe følelser og erindringer. Den er specielt udviklet 

til at have både en psykologisk, fysiologisk og social effekt på borgeren (Larsen, no date). 

  

Hvis vi skulle videreudvikle vores projekt, kunne vi prøve at designe vores egen velfærdsteknologi 

løsning. Her kunne vi se på de i eksisterende velfærdsteknologier der findes på markedet og derefter 

lave en undersøgelse på, hvad der fungere godt og hvad der fungere mindre godt, også videreudvikle 

en forbedrede løsning på designet. 

 

9 Litteraturliste 
Aaen, J., Nielsen, J. A. and Elmholdt, K. T. (2018) ‘10 år med velfærdsteknologi: Strategi og 

praksis’. Available at: https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5552/6357. -Besøgt d. 

20.5.2019 

ÆldreSagen (2018) Flere får demens. Available at: 

https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/demens/fakta/flere-faar-demens. -Besøgt d. 

4.5.2019 

Alzheimerforeningen (2018) ‘Hvad er demens?’ Available at: https://www.alzheimer.dk/viden-om-

demens/fakta-om-demens/hvad-er-demens/. -Besøgt d. 18.4.2019 

Andersen, A. A. (2018) ‘Overvågning i samfundet’, Faktalink. Available at: 

https://faktalink.dk/overvagning-samfundet. -Besøgt d. 18.5.2019 

Blume, P. (2014) ‘Overvågning: kan persondataretten gøre nytte?’, Nordisk Tidsskrift for 

Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 3, nr. 2/3. Available at: 

https://tidsskrift.dk/ntik/article/view/25953/22850. -Besøgt d. 9.5.2019 



 35 

 

CambridgeUniversityPress (2019) ‘Privacy’, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & 

Thesaurus. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy. -Besøgt d. 

20.5.2019 

Ditlevsen, C. L. (2013) ‘Overvågning’, Kristeligt Dagblad. Available at: 

https://www.etik.dk/overvaagning. -Besøgt d. 23.5.2019 

Felding, S. A. (2018) ‘Velfærdsteknologier glemmes i hverdagen’, Københavns Universitet. 

Available at: https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/04/velfaerdsteknologier-glemmes-i-

hverdagen/?fbclid=IwAR1kqWyPO9b-

cqhI23vVjOMIxSInNgjxGSDTsEjDsSsseTYG4eIJpwNmrcE. -Besøgt d. 10.5.2019 

Harbo, L. G. and Klintefelt, A. (2018) Befolkning efter aldersgruppe. 2008-2058, Danmarks 

Statistik. Available at: ? 

‘Hvad er en ældrebolig?’ (2019) Ældresagen.dk. Available at: https://www.aeldresagen.dk/viden-

og-raadgivning/vaerd-at-vide/b/bolig/aeldreboliger/hvad-er-en-aeldrebolig. -Besøgt d. 5.4.2019 

Jensen, K. E. and Swane, C. E. (2013) ‘Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i 

funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv’, Ensomme Gamles Værn. Available at: 

https://www.egv.dk/files/publikationer/velf_rdsteknologi_rapport.pdf. -Besøgt d. 10.4.2019 

Jensen, M. P. (2018) ‘Om velfærdsteknologi på det sociale område’, Socialstyrelsen. Available at: 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-

velfaerdsteknologi. -Besøgt d. 11.5.2019 

Jonasson, L. et al. (2018) ‘Sådan virker GPS-navigation’, Komputer.dk. Available at: 

https://komputer.dk/computerudstyr/gps/saadan-virker-gps-navigation. -Besøgt d. 10.5.2019 

Juul-Jensen, P. (2019) ‘GPS - hvordan virker det?’, Netplan. Available at: 

http://www.netplan.dk/index.php/nyt/artikler/10-sectionnetplan/catnyheder/28-gps-hvordan-virker-

det#null. -Besøgt d. 10.5.2019 

Knudsen, M. N. (2011) ‘Vi omgiver os med overvågning’. Available at: https://www.etik.dk/ældre-

og-etiske-udfordringer/vi-omgiver-os-med-overvågning.  -Besøgt d. 23.5.2019 

Kovacevic, G. (2011) Robotter til ældre- og handicapområdet. 



 36 

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview - Det kvalitative forskningsinterview som 
håndværk. 3. udg. Hans Reitzels Forlag: Side 154-155.  

Larsen, R. M. (2014) ‘Sælen Paro’, SOSU Nord. Available at: 

https://sosunord.dk/futurelab/robotteknologi/saelen-paro/. -Besøgt d. 10.4.2019 

Mauritsen, A. L. (2018) ‘Kvantitativ metode’, Aarhus Universitet. Available at: 

http://metodeguiden.au.dk/alfabetisk-oversigt/generelle-metodiske-overvejelser-og-

problemstililnger/kvantitativ-metode/. -Besøgt d. 12.4.2019 

Nationaltvidenscenterfordemens (2016) ‘GPS-sporingsenhed til personer med demens’. 

Nissenbaum, H. (2010) ‘Privacy in context: Technologi, Policy and the Integrity of Social Life’, 

Stanford Law Books. Available at: https://crypto.stanford.edu/portia/papers/privacy_in_context.pdf. 

-Besøgt d. 13.5.2019 

OmsorgscentretHjortespring (2019a) Quick Start Guide: Safecall GPS enhed type SL14. 

OmsorgscentretHjortespring (2019b) Quick Start Guide: Safecall GPS lokaliseringssystem. 

Overgaard, A. E. (1997) ‘Sygeplejersken 1997’, Sygeplejefaglige artikler, p. side 18-22. Available 

at: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-7/kari-martinsen-sanselig-sygepleje. -Besøgt d. 

15.4.2019 

Pilgrim, C. C. (2018) ‘Paro - robotsæl til pleje og omsorg’. Available at: 

https://www.teknologisk.dk/projekter/paro-8211-robotsael-til-pleje-og-omsorg/24936. -Besøgt d. 

14.4.2019 

‘Plejehjem’ (2018) Den Danske Ordbog. Available at: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=plejehjem. -Besøgt d. 10.4.2019 

Ramskov, J. and Danielsen, P. (2017) ‘chip’, Denstoredanske, Gyldendal. Available at: 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik,_teletrafik_og_kommunikation/

Kredsløbsteori_og_telefon,_telegraf_og_telex/chip. -Besøgt d. 18.5.2019 

Rysgaard, K. K. and Hoe, S. (2017) ‘Flere indvandrere passer ældre: 'Jeg tænker ikke over, om hun 

hedder Mouna eller Irene’’, DR. Available at: https://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-indvandrere-

passer-aeldre-jeg-taenker-ikke-over-om-hun-hedder-mouna-eller. -Besøgt d. 20.5.2019 

 



 37 

Safecall (2019) SL14. Available at: http://www.safecall.dk/produkter/smartsole/. -Besøgt d. 

20.5.2019 

TSA1 (2018a) Kursusgang 1 - powerpoint, RoskildeUniversitet. 

TSA1 (2018b) Kursusgang 2 - powerpoint, RoskildeUniversitet. 

TSA1 (2018c) Kursusgang 4 - powerpoint, RoskildeUniversitet. 

TSA1 (2018d) Kursusgang 6 - powerpoint, RoskildeUniversitet. 

Viidik, A. et al. (2014) ‘Aldring’, Den Store Danske, Gyldendal. Available at: 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=35498. -Besøgt d. 20.4.2019 

 

 

 


