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Abstract 

 

In this project we have chosen to write about the influence the welfare technology, wash and dry 

toilet has on the relation between health professionals and elder citizens living in a nursing home. In 

order to shed light on this problem area, we have conducted two interviews, used two rapports, and 

chosen theories that explain the relationship between health professionals and elder citizens.  The 

theories we have chosen are post phenomenology by Don Ihde, Annemarie Mol, Ingunn Moser og 

Jeannette Pols’ theory about care in practice and Kari Martinensen’s philosophy of care. 

For our analysis, we have used our own empirical data, as well as the results of the secondary 

sources' interviews, as well as our applied theories. Based on this, we have concluded that the 

relationship between the health professional and the elder citizen is reduced, in terms of intimacy. 

Finally, we have written a discussion based on our analysis and written another subparagraph on a 

different perspective on welfare technologies. 
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Resume 

 

Vi har i dette projekt valgt at kigge på hvilken indflydelse velfærdsteknologien, vasketoiletter, har 

på relationen mellem sundhedsprofessionelle og borgere, i plejesektoren. For at belyse dette 

problemfelt har vi foretaget os to interviews, brugt to sekundære kilder, og ydermere valgt teori som 

belyser vores problem, blandt andet om omsorg.  

Til vores analyse har vi anvendt vores egen empiri, samt resultaterne fra vores udvalgte 

evalueringsrapporter. Derudover har vi valgt Don Ihde’s postfænomenologi, Annemarie Mol, 

Ingunn Moser og Jeannette Pols’ teori om omsorg og Kari Martinesens omsorgsfilosofi. Ud fra 

dette har vi konkluderet, at relationen i forhold til nærvær mellem den sundhedsprofessionelle og 

borgeren, bliver reduceret.   

Til sidst har vi skrevet en diskussion efterfulgt af en perspektivering, hvor vi har valgt at diskutere 

et helt nyt perspektiv med fokus på velfærdsteknologier.  
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Emne 

 

Velfærdsteknologi - vasketoilet 
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Indledning 
 

Problemfelt 
 

Hos mennesker er aldringen noget der er uundgåeligt. Hos nogle mennesker er det lettere at 

bibeholde den samme mobilitet, som da de var yngre. Dog er det ikke tilfældet hos andre. Disse 

ældre kan ikke klare sin egne opgaver og derfor behøver hjælp til dette ( IDA, 2012: 7). Ifølge en 

publikation om sundhedsteknologi, kan disse ældre ende med at være et problem for samfundet. I 

de næste 10 år forventes mange, at gå på pension, og det er nemlig disse mennesker, der siges kan 

risikere, at belaste velfærdssamfundet ( Mandag Morgen, 2013: 11 ).  

 

Dette kan dog ikke siges med sikkerhed, da påstandene er baseret på fremskrivninger der er 

foretaget demografisk og som ikke kigger på, at frekvensen af sygdom kan ændre sig 

 ( Danmarks statistik 2008 ). På grund af alle disse ældre, er der sket en fokus på 

velfærdsteknologier, som bidrager med pleje og hjælp. For eksempel har man i flere kommuner i 

Danmark valgt at bruge robotstøvsuger, som støvsuger huset, i stedet for hjemmeplejere, der gør det 

manuelt ( Ritzaus bureau, 2013 ).  

 

I de kommende år står det danske samfund for nogle udfordringer. Disse er blandt andet, at der 

kommer til at være en øget ledighed på arbejdskraften på længere sigt. Der vil ske et fald i antallet 

af personer som er i stand til at arbejde over de næste 30 år, hvor, som nævnt tidligere, antallet af 

ældre vil stige markant. I dag er der 4 personer for hver ældre, men om 30 år vil der kun være 2  

( Socialministeriet, 2010: 7 ).  På grund af denne udvikling, bliver der stillet store krav til den 

offentlige sektor, hvis den skal kunne yde service af høj kvalitet i form af service. Der vil være flere 

og flere antal borgere, der vil få brug for hjælp og omsorg, og dermed forventes der, at det vil blive 

svært at hyre medarbejdere. Dette betyder, at man søger løsninger, der gør det muligt at yde samme 

grad af service, samtidig med at arbejdspladserne forbliver attraktive  

( Socialministeriet, 2010: 7 ).  

En af løsningerne kunne være velfærdsteknologier, som kunne løse problemer som fysisk 

belastende opgaver og gøre det lettere og hurtigere, at udføre en specifik opgave, hvorved der bliver 

mere tid til de opgaver der kræver nærvær og omsorg. Hvis disse velfærdsteknologier bliver brugt 

som intenderet, så kan det medføre, at de sundhedsprofessionelle i den offentlige sektor, får mere 

tid, samt at deres arbejdsmiljø bliver forbedret ( Socialministeriet, 2010: 7 ).  
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I denne undersøgelse vil vi gerne fokusere på vasketoilettet som et eksempel på en 

velfærdsteknologi, der har indflydelse på relationen mellem en sundhedsprofessionelle og en 

borger.  

Det kan være svært for nogle borgere på plejehjem at gå på toilettet grundet eksempelvis fysiske 

begrænsninger. Dette kræver, at de har behov for assistance til at gå på toilettet. Dette behøver dog 

ikke at være tilfældet; da der nemlig er blevet implementeret velfærdsteknologien, vasketoilet. 

 

I Danmark er vasketoiletterne i de seneste par år blevet mere og mere udbredt. Det viser sig, at 

toiletterne er under implementering/allerede implementeret i 83% af kommunerne i Danmark, hvor 

14% af kommunerne er i færd med afprøvning af vasketoiletterne ( Momentum, 2017 ).  

 Det er en ny undersøgelse udført af ledere på ældreområdet og handicapområdet af Kommunernes 

Landsforenings Center for Velfærdsteknologi. Ydermere understreger undersøgelsen, at der i alt var 

brugt 4.577 vasketoiletter i forskellige kommuner, i 2017. Dette er en fordobling sammenlignet med 

tallene fra 2014 ( Momentum, 2017 ).  

 

Vi antager at vasketoiletterne kan hjælpe disse borgere med at være selvstændige på badeværelset. 

Medmere kan dette betyde, at sundhedsplejere ikke behøver at være til stede under toiletbesøget. 

Hermed kan de foretage andre opgaver imens, som de ikke ville have tid til, hvis de skulle hjælpe 

den borgere med toiletbesøget. Dog siger en undersøgelse foretaget af Ingrid Kollak som er en tysk 

professor og Maxine Saborowski som er en tysk forsker, det modsatte. De har sammen foretaget en 

undersøgelse, hvor formålet var at se hvordan sundhedsprofessionelle opfatter forandringer, når det 

kommer til integrering af teknologier. Undersøgelsens resultater fremviser, at flere af 

sundhedsprofessionelle nævner tidsmangel; der er altid meget der skal foretages, men der er ikke 

nok personale ledige. Flere sygeplejerskere nævner, at de hellere vil have mere personale end 

teknologi. I denne sammenhæng nævnte flere interviewpersoner, at teknologi ikke burde blive brugt 

på en måde at den overtager arbejdet eller reducere den sociale nærvær for den borger.  

 

Andreas Kaminski er leder af videnskab og teknologi-filosofi afdelingen på HLRS af universitetet 

Stuttgart, Tyskland. Han beskriver teknologier som værende knyttet til en form for forventning. 

Forventning i form af bekendthed, som eksempelvis når vi bruger vasketoiletterne, så forventer vi at 

de virker, som de altid har virket. Forventning i form af tillid, eksempelvis at man har en tillid til at 
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disse vasketoiletter kan håndtere ens fysiske begrænsninger. I denne sammenhæng forklarer han, at 

teknologier kan knyttes til forskellige former for forventning. Før en teknologi kan blive velkendt af 

brugerne, skal man gå igennem en proces hvor man interagerer med det, vænner sig til det, og 

bygger tillid til det 

( Saborowski og Kollak, 2014: 134 ).  

 

Der bliver derudover også nævnt i ovenstående undersøgelse, hvor svært det er at bruge 

velfærdsteknologier, da de mangler oplæring. Flere interviewpersoner fortæller, at ved brug af 

komplekse velfærdsteknologier vil være for kompliceret for dem, og deres kollegaer. De 

omsorgsmedarbejdere der blev adspurgt, nævner sjældent at de ville ønske at deltage til et kursus, 

så de bedre kan forstå hvordan velfærdsteknologier fungerer ( Saborowski og Kollak, 2014: 136 ).  

 

Hvad angår patienter fortæller de, at de sommetider tøver med at prøve nye apparater, men så snart 

de har haft en positiv oplevelse, tager de teknologierne til sig, og vil ikke leve uden dem længere ( 

Saborowski og Kollak, 2014: 137 ).  

 

Vasketoiletterne kan være med til at skabe en ekstra distance mellem borgere og sundhedsplejere. 

Dette kan både have sine fordele og ulemper. Det kan være, at de borgere, som sagt, føler sig mere 

selvstændige, eller det kan være at de føler sig forladte, da de nu ikke har behov for den ekstra 

hjælp af den sundhedsplejer, som individet måske har skabt et bånd til.  

 

Mange interviewpersoners påstande foreslår at det sociale nærvær er mere vigtigt og mere passende 

for borgere end teknologiske hjælpemidler. Sundhedsprofessionelle bliver trænet i at have omsorg 

for at arbejde med mennesker, ikke med teknologiske udstyr. Udfra dette konkludere de, at brugen 

af teknologi ikke ses som en integreret del i sundhedsplejen, derfor er der brug for yderligere læring 

indenfor dette felt og dette bliver oftest overset. De mener, at plejehjem og andre omsorgstjenester 

burde blive introduceret til teknologier på daglig basis. Kompetence i brugen af velfærdsteknologier 

og at transmittere denne viden til andre brugere, burde blive promoveret gennem optræning  

( Saborowski og Kollak, 2014: 138 ).  

  

Patricia Benner er professor i sygepleje ved University of California, San Francisco  

og Judith Wrubel er professor i klinisk sygepleje. De begge udtaler sig hvor central en rolle omsorg 
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har i al pleje.  

Ifølge Wrubel og Benner har et individ altid noget i deres liv, der er vigtigt for én. De mener at 

dette er et basal træk, som hører hos mennesket. Det kunne eksempelvis være andre mennesker, 

arbejde, religion, sundhed, dyr, interesser mm. Omsorgen hos mennesket fremkommer når man 

bekymrer sig for nogen eller noget. Benner og Wrubel mener, at det der kendetegner én som person, 

er hvad personen mener er vigtigt. Dette er med til at give personen en tilknytning til det man mener 

er vigtigt for en, samt giver det mere mening til livet ( Larsen, 1997 ). 

I sundhedsplejen, er omsorgen også et vigtigt element, da det er nødvendigt at 

sundhedsprofessionelle har en bekymring for de borgere som vedkommende passer og dermed 

involverer sig i borgerens forhold. På denne måde kan sundhedsprofessionelle sætte sig ind i 

borgerens situation, og hermed forstå hvilke muligheder og ressourcer borgeren og sundhedsplejen 

selv har behov for.  

Ifølge Benner og Wrubel er en sundhedsprofessionelle hovedopgave, at kunne fortolke på borgerens 

nødvendigheder og behov, for at se muligheder og derefter hjælpe borgeren med at opfylde disse 

behov ( Larsen, 1997 ). 

 

Ydermere beskriver de to forskere fire perspektiver som de mener er væsentlige for at forstå 

mennesket. Det første perspektiv omhandler kropslig viden. Her er al viden ikke teoretisk og 

refleksivt. Vi bruger denne kropslig viden til at bevæge os, og handle, uden at tænke over hvad vi 

gør. Dette kunne for eksempel være, når en sundhedsprofessionel hiver bukserne op på en ældre 

borger efter toiletbesøget ( Larsen, 1997 ). 

 

Det andet perspektiv som beskrives af Benner og Wrubel er, baggrundsforståelse. Her mener de, at 

kultur, personlige erfaringer, familie mm. er, hvad der sætter grund for hvad en person ser som 

virkeligt. Baggrundsforståelse er ikke en specifik formel man følger, det er snarer noget der 

omhandler vores opfattelser af verden.  

Mennesker bliver påvirket af den forståelse som vores kulturelle fællesskaber giver os og dette er 

hvad vores opfattelse af verden tager udgangspunkt i ( Larsen, 1997 ). 

 

Det tredje perspektiv er noget der er vigtig for én og, som tidligere nævnt, gør at vi involverer os i 

en verden, hvor vi tilknytter os disse ting, og får en mening i vores liv ( Larsen, 1997 ). 
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Fjerde og sidste perspektiv, som Benner og Wrubel beskriver er, at mennesket altid er i en situation, 

som er kontekstuelt. Med dette mener de, at mennesket altid befinder sig i en situation. Denne 

situation er en del af nogle kulturelle, historiske samt sociale sammenhænge. Her vil mennesket 

altid prøve på at finde en mening i situationen. Denne mening danner baggrund for hvilke tanker, 

følelser og muligheder vedkommende oplever, hvorved vedkommende prøver at mestre situationen. 

Det den sundhedsprofessionelle har til opgave er, at finde ud af hvordan borgeren oplever sin egen 

situation ( Larsen, 1997 ). 

 

Benner og Wrubel mener også, at den sundhedsprofessionelles muligheder for at give omsorg, 

kommer an på hvilke rammer vedkommende selv arbejder under. Dette kunne være dårlig løn, 

dårlige arbejdsforhold, stress mm. ( Larsen, 1997 ). 

  

Det er altså disse elementer vi vil undersøge i forhold til relationen mellem borgere og 

sundhedsprofessionelle.   

 

I denne anledning, lyder vores problemformulering således:  

Hvordan kan man forstå vasketoiletter som en velfærdsteknologi og hvilken indflydelse har 

velfærdsteknologier i plejesektoren på relationen mellem sundhedsprofessionelle og borgere. 

 

Vi vil i vores undersøgelse gerne dykke dybere ned i selve relationen, der er mellem en borger og 

sundhedsprofessionel i et plejehjem. Vi vil som case tage udgangspunkt i velfærdsteknologien 

vasketoiletter. For at undersøge dette, vil vi benytte os af kvalitative interviews, som vi har 

foretaget på to sundhedsprofessionelle. Ydermere gør vi brug af allerede eksisterende kvalitative 

interviews, som vi laver en analyse på. De teorier vi vil benytte os af som baggrund for vores 

analyse, er videnskabsteorien postfænomenologi, af Don Ihde (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

Ligeledes ville vi inkludere teorien ’Care in Practice’ (Mol, Moser og Pols, 2010). 
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Afgrænsning 
 
I dette projekt, har vi valgt at fokusere på vasketoiletters indflydelse på relationen mellem 

sundhedsprofessionelle og borgere. I den anledning har vi valgt at afgrænse os fra nedenstående 

emner: 

 

Vi har valgt at afgrænse os fra brugen af vasketoiletter i private hjem. Dette har vi blandt andet 

gjort, da der på plejehjem er sundhedsplejere til stede når borgerne har brug for dem, og dette er 

ikke altid tilfældet i private hjem. Endvidere, er det ikke alle borgere der gør brug af vasketoiletter i 

private hjem, der får besøg af sundhedsplejere. Her kan det være nære relationer, der gør arbejdet i 

stedet for. Da vi gerne vil undersøge relationen mellem borgere og sundhedsplejeren, synes vi, i 

denne sammenhæng, at det er oplagt at vælge borgere på et plejehjem. Derfor har vi valgt at 

fravælge vasketoiletter i private hjem, da disse borgere kan være svære at komme i kontakt med, da 

vi ikke kan få informationer omkring hvorvidt de har et vasketoilet.  

 

Udover dette afgrænser vi os fra andre velfærdsteknologier der bliver gjort brug af, på plejehjem. 

Dette gør vi, fordi, som nævnt tidligere, at vasketoiletterne bliver mere og mere udbredt, og derfor 

mener vi, at det er en vigtig velfærdsteknologi at undersøge. Derudover mener vi at 

velfærdsteknologien er særligt velegnet til undersøgelsen af relationen mellem borger og 

sundhedsprofessionelle, da dette er en intim opgave. Derfor kan der nemt opstå en ændring i 

relationen.  

 

De borgere vi undersøger er, borgere der gør brug af vasketoiletterne, uanset deres fysiske tilstand. 

Grunden til at vi ikke undersøger borgere med specifikke fysiske begrænsninger, er at det ikke har 

en betydning for vores problemfelt, hvorvidt en borgere har en specifik begrænsning eller ej, da vi 

kigger på relationen mellem borgere og sundhedsplejere.   

 

Motivation 
 

Vores begrundelse for at vælge dette emne har blandt andet været, at vi allerede havde en 

baggrundsviden fra et tidligere kursus. Det vakte vores interesse og derfor har vi netop valgt at 

belyse problemet, altså hvad vasketoiletterne kan have en indflydelse på i forhold til 

sundhedsprofessionelles omsorgsrelationer, i dette projekt. 
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Det er et vigtigt emne at belyse, eftersom velfærdsteknologier er en udbredt del i samfundet i dag. 

Eftersom velfærdsteknologier er implementeret i den offentlige sektor, samt private hjem, har vi 

valgt kun at tage udgangspunkt i den offentlige sektor, herunder fokus på borgere, da vi mener de er 

lette at komme i kontakt med. Endvidere synes vi personligt, at det er interessant at undersøge om 

vasketoiletter overhovedet har en indflydelse på de borgere, eftersom vi har en antagelse om, at 

teknologier blandt andet kan virke fremmed for ældre borgere. Denne holdning ses også hos Poul 

Riis, som er formand for Ældreforum. Ældreforum er et råd under socialministeriet, der har til 

opgave at følge og vurdere ældres livsvilkår i samfundet på alle aspekter. Riis udtaler at det ikke er 

almindeligt, at ældre borgere ikke ønsker velfærdsteknologi, hvis det betyder at de mister kontakten 

til en medarbejder. Hertil kommer han med flere årsager til hvorfor dette er tilfældet. En af 

årsagerne er at den personlige kontakt med medarbejderen betyder mere, end den øgede 

selvstændighed, som velfærdsteknologier bidrager til, ligesom at nogle ældre kan føle sig utrygge 

ved at gøre brug af velfærdsteknologien ( ÆldreForum, 2010: 13 ). 

 

Begrebsafklaring 
 
I dette projekt har vi valgt at afklare begreberne borgere, sundhedsprofessionel, velfærdsteknologi 

og vasketoiletter. Dette har vi gjort, da de forskellige begreber kan forstås på forskellige måder. 

Derfor synes vi at det er relevant, at få en definition på hvad vi mener med disse begreber, og 

dermed tage læseren i hånden gennem projektet.   

 

Borgere og sundhedsprofessionelle 
 
Vi har valgt at gøre brug af begrebet borger som en beskrivelse af de ældre på plejehjem. Dette har 

vi gjort fordi, vi interessere os for en professionel kontekst i Danmark hvor disse ældre på plejehjem 

bliver betegnet, som borgere.  

Endvidere har vi valgt, at skrive sundhedsprofessionelle, eftersom det er en fælles betegnelse for de 

forskellige medarbejdere inden for plejesektoren. Med begrebet sundhedsprofessionelle snakker vi 

om de medarbejdere der arbejder med vasketoiletter. Dette er eksempelvis fysioterapeuter, sosu 

assistenter mm. 
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Hvad er en velfærdsteknologi? 
 
Velfærdsteknologi indebærer mange former for teknologier. Vores fokus i opgaven, peger mod 

sundhedsteknologier, som bliver anvendt i pleje- og omsorgssektoren, som også er de teknologier, 

som primært bliver set i forhold til velfærdsteknologi ( SDU, 2013 ).  

 

Velfærdsteknologier bliver hovedsageligt anvendt i de skandinavisk lande, da disse lande har en 

stor plejesektor, krav til besparelser, en voksende antal ældre og i denne sammenhæng interesse i 

teknologier, som kan erstatte ældres nedsættelser. Generelt kan man sige, at velfærdsteknologi er 

den teknologi, der bliver brugt for at forbedre og effektivisere ydelserne, som velfærdssamfundet 

yder til borgerne (Winterberg og Svensson, 2010: 7). 

 

Der findes adskillige definitioner på hvad velfærdsteknologier er og hvilke teknologier man kan 

kalde velfærdsteknologier.  Dog er der ikke en fælles definition på hvad begrebet velfærdsteknologi 

indebærer (Winterberg og Svensson, 2010: 7). 

Hjælpemiddelinstituttet i Danmark, frembringer en definition af hvad velfærdsteknologi er:  

 

“Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle 

velfærdsydelser” ( Winterberg og Svensson, 2010: 7 ). 

Denne definition kan blive anvendt som udgangspunkt. I de skandinaviske lande bliver der tilbudt 

velfærdsydelser af det offentlige til borgere der har særlige behov i forhold til pleje, omsorg, 

behandling, genoptræning mm.  Velfærdsteknologier er i denne sammenhæng teknologiske 

løsninger der er en del af disse ydelser. Der er ikke én bestemt sektor som velfærdsteknologi er en 

del af, men er en del af alle sektorerne; Socialsektoren, undervisningssektoren, uddannelsessektoren 

mm. ( Winterberg og Svensson, 2010: 7 ). 

Velfærdsteknologi indebærer løsninger der bliver brugt af individer, der forbruger eller modtager 

velfærdsydelser, og som enten erstatter eller støtter en fysisk begrænsning. Velfærdsteknologi 

omfatter også teknologiske løsninger der bliver brugt af og understøttet af de medarbejdere, der 

udfører eller leverer disse velfærdsydelser ( Winterberg og Svensson, 2010: 7 ). 
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Velfærdsteknologi kan i denne sammenhæng være i form af hjælpemidler, forbrugsgoder, 

undervisningsredskaber mm. Hvormed velfærdsteknologiske løsninger både har en 

samfundsmæssigt perspektiv, altså eksempelvis økonomiske besparelser og et individuelt 

perspektiv, i form af øget selvhjulpenhed, og dermed bedre livskvalitet 

( Winterberg og Svensson, 2010: 7 ).  

 

Hvad er et vasketoilet? 
 
Vasketoiletter stammer fra Japan, hvis formål var at formindske brugen af toiletpapir, da brugen af 

toiletpapir kan forårsage miljømæssige konsekvenser ( Poulter, 2009 ). 

Vasketoiletterne bliver i Danmark dog brugt i form af, som nævnt tidligere, en velfærdsteknologi. 

 

 

Et vasketoilets funktion er at vaske og tørre en persons intime dele, når man sidder på den. Den 

bruges efter man har afført eller urineret, hvor den aktiveres af en panel, monteret tæt på toilettet, 

via en fjernbetjening eller ved at trykke på en tænd/sluk knap. Man kan justere og vælge mellem 

forskellige vandtemperaturer, til at vaske med, så det bliver behageligt for brugeren; nogen 

foretrækker varmt vand over koldt, og omvendt. Udover dette har toiletterne også en indbygget 

opvarmer, som har til formål at tørre ( Hansen og Grosen, 2019:  8 ). 

 

Udover dette, kan toilettes optimale funktionalitet være begrænset af brugernes kropsform. 

Eksempelvis kan ballerne af overvægtige blive presset sammen af toiletsædet, hvilket medfører at 

vandet ikke kan komme til de steder, som den har til opgave at rengøre. Eller hvis en bruger er 

meget lille og mager, kan vandet sprøjte brugerens ryg, hvilket er rodet og uværdigt. Hvis brugerens 

hud er rynket, kan snavs sidde fast i rynkerne, og huden tørrer nogle gange ikke ordentligt ( Hansen 

og Grosen, 2019: 8 ). 

 

Optimalt skal brugeren kunne betjene panelet. Brugeren skal som minimum være i stand til, at 

forstå at vand og luft kommer, eller i det mindste kunne håndtere at dette sker ( Hansen, og Grosen, 

2019: 8 ). 
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Implementeringen af vasketoiletter 
 
Baggrunden for implementeringen af vasketoiletter har 4 formål. Disse er, at sikre brugerne en 

selvhjulpenhed, så de har mulighed for at benytte deres egne funktionsevner, til når de skal gøre 

brug af toilettet. Udover dette er der at effektivisere opgaveløsning. Her handler det om at 

vasketoiletterne medfører at omkostningerne til diverse velfærdsydelser bliver reduceret, eller 

nogenlunde bibeholder samme omkostningsniveau. Medmere er der fokus på kvaliteten som 

borgeren oplever når han gør sig brug af vasketoilettet. Til sidst har vasketoiletterne til formål, at 

styrke samt understøtte den sundhedsprofessionelles opgaveløsning, hvormed der i denne 

sammenhæng kan opnås en bedre kvalitet i arbejdet ( Ældre og Sundhed, 2017: 3 ). 

 

 

Det brede sundhedsbegreb i forhold til vasketoiletter 
 
Vi har valgt at redegøre for det brede sundhedsbegreb, eftersom vi mener det er vigtigt at gøre det 

klart hvilket sundhedsfremmende perspektiv, vi baserer vores projekt ud fra. 

 

I 2007 blev det nye brede sundhedsbegreb indført til Danmark gennem World Health Organisation 

(WHO) ( Kamper-jørgensen, Almind og Bruun Jensen, 2010: 21 ).  

 

Deres definition af sundhed lyder således: 

"Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af 

sygdom og svaghed" ( Gravesen, 2015 ). 

Det brede sundhedsbegreb blev formuleret med tanken om at mennesket er en del af en kulturel, 

økonomisk og social sammenhæng, hvilket betyder at disse aspekter også kan have en påvirkning 

på mennesket. Hermed er sundhedsproblemer en del af de samfundsmæssige strukturer som vi 

omgås i ( Gravesen, 2015 ) . 

Dette vil sige, at sundhedsbegrebet ikke kun handler om lægevidenskaben, men mere økonomi, 

arbejde, bolig mm (Kamper-jørgensen, Almind og Bruun Jensen, 2010: 33). 

I det brede sundhedsbegreb italesættes sundhed som værende et middel til at skabe det gode liv og 

ikke som et mål i sig selv ( Lehn-Christensen og From, 2018: 22 ).  

 



Side 16 af 66	

Sundhedsfremme ifølge WHO defineres som: 

 

“Sundhedsfremme er den proces, der gør mennesker i stand til i højere grad at være herre over og 

forbedre deres sundhedstilstand”  ( Lehn-Christensen, From m.fl. 2018: 4 ). 

Til dette kan vi sige har været udgangspunktet ved implementeringen af vasketoiletter. Da det er 

brugerne der ligger til grundlag for hvorvidt vasketoiletterne kan fortsat implementeres i flere 

organisationer, da som nævnt tidligere, vasketoiletterne har til formål at hjælpe brugerne med at 

gøre dem mere selvstændige, selvhjulpne mm. Den primære grund for baggrunden af 

vasketoiletterne har nemlig været, at sikrer et sundhedsfremmende perspektiv på borgerne, så de 

kan være i stand til at udføre deres arbejde selv ( Ældre og Sundhed, 2017: 3 ). Udover dette kan det 

brede sundhedsbegreb sættes i forhold til, om hvorvidt man betragter den borgere der gør brug af 

vasketoiletter, som en der er i stand til at tage sig af sig selv. Det kan være at en borger har nogle 

fysiske begrænsninger som gør, at vedkommende ikke kan udnytte sine funktionsevner på bedst 

mulig måde, hvis brug af et almindeligt toilet, og dermed føler sig mindre selvhjulpen, men kan ved 

hjælp af vasketoiletterne føle sig mere selvhjulpen og dermed have det psykisk bedre. Dette kan 

medføre til en bedre livskvalitet, ergo kan velfærdsteknologier som vasketoiletter indgå som midler 

til at skabe bedre livskvalitet og sundhed for ældre.  

Det skal dog siges, at individer opfatter sundhed på forskellig vis, da det er i forhold til individets 

sociale sammenhænge, fællesskaber, familie mm. at man opfatter sundhed. Det er altså meget 

individuelt og der er dermed ingen opskrift på hvad der er sundt og hvad der betragtes usundt  

( Undersvisningsministeriet, 2009 ). 

 

Videnskabsteori 
 

Vores opgave tager udgangspunkt i videnskabsteorien, postfænomenologi, da vi har at gøre med 

relationen mellem sundhedsprofessionelle og borgere, samt vasketoiletter. Postfænomenologien vil 

hjælpe os med at få en forståelse for hvilken opfattelse mennesker – i dette tilfælde den ældre 

borgere og den sundhedsprofesionelle har på verdenen, gennem teknologien, vasketoilettet.  Denne 

videnskabsteori beskæftiger sig med relationen mellem teknologi og samfund. Vi benytter den dog, 

på et niveau hvor det handler om sundhedsprofessionelle og borgere. 

 



Side 17 af 66	

Postfænomenologi 
 
 
Edmund Husserl er en tysk filosof og er grundlægger af den klassiske fænomenologi. Husserl 

hævder at bevidstheden altid retter sig mod noget. Ydermere siger han, at bevidstheden altid er 

bevidsthed om noget. Med dette menes der at virkeligheden bliver set med fænomenologiske briller, 

altså noget som kun findes i menneskets bevidsthed. I fænomenologien menes der, at de objekter 

man vil beskrive, som er i menneskets bevidsthed, kan blive beskrevet på forskellige måder. For 

eksempel perciperede ting som; stole, mobiltelefoner, planter, fantasi eller erindringer. Der siges, at 

før man kan erkende et objekt, så er dette sket på baggrund af, at der først er sket en erkendelse af, 

at dette objekt findes, for eksempel, kan man bruge vasketoiletter, men før dette er der sket en 

erkendelse af, at der findes et vasketoilet. Dette kalder Husserl en fænomenologisk reduktion  

( Verbeek, 2005, Birkler, 2005 ). 

 

Martin Heidegger som var en tysk filosof, var den første person der satte teknologi ind i et 

fænomenologisk perspektiv. De analyser han foretog sig, havde til formål at, identificere de 

væsentlige træk for teknologi. Dette vil sige, at analysen blev udført på baggrund af forestillingen 

om teknologien betingelser, begrænsninger og muligheder, hvorved der blev afklaret hvad 

teknologiens rolle er for vores kultur og samfund. Således bliver teknologiens virkelighed fremvist 

på én måde, som er sand; som noget der er råmaterialer der har specifikke krav, og som mennesket 

kan manipulere med  

( Veerbeck 2005, s.1-19 og 144-145 ). 

 

Don Ihde er filosof og teoretiker inden for postfænomenologi,  og Petter-Paul Verbeeck er en tysk 

filosof af teknologi (Stony Brook University, I.D, Philosphylab, I.D). De kalder denne 

analysetilgang for en tilgang der er ‘bagudrettet’, da fænomenologerne analysere på de forhold der 

gjorde teknologier mulige, altså dens betingelser, i stedet for at kigge på artefakters betydning og 

rolle for det enkelte menneske. Den analysetilgang Heidegger brugte til at analysere teknologier, 

altså den ‘bagudrettede’ analyse, gjorde at man havde en forestilling om, at teknologi har en 

kontrollerede indflydelse på vores samfund og hvordan vi opfatter virkeligheden ( Veerbeck 2005, 

s. 143 ).  
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Verbeck og Ihde mente, at den ‘bagudrettede’ analysetilgang i fænomenologien, ikke kunne se at 

specifikke teknologier også har andre muligheder end de muligheder man allerede har forestillet sig 

at de har. I denne sammenhæng mente de, at der manglede en erkendelse af at teknologierne ikke 

kun manipuleres af mennesker. For eksempel, når man bruger et vasketoilet, så sker der meget mere 

end en borgers brug af vasketoilettet. Vasketoilettets brug er også afhængig af at dens teknologiske 

funktioner fungerer, for eksempel tørre funktionen. 

Hensigten med postfænomenologien er således at have et ‘fremadrettet’ i stedet for ‘bagudrettet’ 

analysetilgang, hvor man starter med de specifikke teknologiers beståen i menneskers hverdagsliv, 

som teknologiske artefakter, altså ting der er skabt af mennesker, og som åbner op for mange 

forskellige fortolkninger af virkeligheden, også de teknologier som ikke er bevidste i sig selv, for 

mennesket. Et eksempel på dette er et kamera med infrarøde funktioner. Her bliver der afsløret ting, 

som ellers ikke vil kunne ses af mennesket. I denne sammenhæng bliver der så åbnet op for en ny 

fortolkning af verdenen, som ikke vil være mulig, hvis ikke vi havde dette kamera. Altså, spørger 

postfænomenologerne ind til hvilke former for meningsdannelser i forhold til verden, der bliver 

muliggjort af teknologiske artefakter, hvorved fænomenologerne spørger ind til, teknologiens form 

for meningsdannelse i forhold til verden. I postfænemonologien bliver der fouseret på interaktion 

mellem mennesket og den specifikke teknologi, og hvilken betydning teknologien har for hvordan 

vi erfare verdenen. Det vil således sige at teknologiernes betydninger bliver undersøgt på en 

empirisk måde, ved at inkludere brugerne af teknologier i den postfænomenologiske analyse. Det 

Ihde bidrager med analytisk bliver altså menneskets relation til teknologiske artefakter, hvormed 

han ønsker at forstå den rolle teknologier spiller ind i menneskets livsverden, ved at kigge på disse 

menneske-teknologi relationer ( Veerbeck 2005, s.1-11, Achterhuis 2001 ).  

 

Metode 
 
Vi har valgt at gøre brug af den kvalitative metode, interview, da vi er interesseret i at få indblik i 

borgerens og den sundhedsprofessionelles erfaringer, holdninger, oplevelser mm. til vasketoilettet. 

Dette vil give os et grundlag for vores projekt, hvorved vi kan komme frem til hvilke elementer der 

er i spil, i forhold til relationen mellem borger og sundhedsprofessionelle. Dette afsnit starter med 

en redegørelse af interview, altså hvad interview, er efterfulgt af hvordan vi har anvendt metoden, 

samt hvorfor vi anvender interview, og ikke andre metoder. Herefter beskriver vi ud fra en bog 

kaldt Kvalitative Metode, hvordan man analyserer et dokument (Kvale og Brinkmann, 2009), dette 

har vi valgt at gøre, da denne metode er baggrunden for vores analyse. Til sidst beskriver vi de 
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udvalgte evalueringsrapporter, som er foretaget af Teknologisk Institut og Sundhed- og 

Omsorgsforvaltningen. Disse kilder hjælper os med at understøtte vores problemfelt yderligere.  

 

Interview 
 
 

En interviewundersøgelse er en kvalitativ metode, som har til fordel at give et dybere indblik i 

interviewpersonens meninger, holdninger, erfaringer mm. (Kvale og Brinkmann, 2009: 143-144). 

Et kvalitativt interview kan foregå på forskellige måder; der er gruppeinterviews, personinterviews, 

uformelle interviews, struktureret interview og semistruktureret interview  

( Tybjerg, 2017 ). 

 

Vores interview proces er udarbejdet på baggrund af Kvale og Brinkmanns 7 faser for hvordan man 

planlægger sit semistrukturerede interview. Første fase er tematisering, hvor man formulerer 

undersøgelses formål. Her er det vigtigt, at man kan identificere hvad formålet med interviewet er. 

Her stiller man sig selv følgende spørgsmål, til at hjælpe sig selv med processen; ‘Hvorfor’, som 

afklarer hvad formålet med undersøgelsen er. ‘Hvad’, til at samle viden omkring emnet. ‘Hvordan’, 

som man kan bruge til at vælge den tilgang man ville benytte sig til teori, interviewteknik og 

analyse ( Kvale og Brinkmann, 2015: 158 ). 

Formålet med vores undersøgelse er at få en dybere forståelse for hvordan velfærdsteknologier 

opleves på plejehjem, og hvilken indflydelse den har. Vi har valgt at vores interviewpersoner, altså 

de sundhedsprofessionelle, skal anonymiseres, da det er deres rolle som sundhedsplejere der 

hjælper de borgere med vasketoiletter, der er vigtigt for os, og ikke dem som person. 

Det krav vi havde til vores interviewperson, var at de sundhedsprofessionelle vi ville interviewe, 

havde erfaring med vasketoiletter, da det er denne velfærdsteknologi vi har taget udgangspunkt i. 

Dermed ville vi kunne få indblik i hvilke indflydelse vasketoiletterne har på en mere uddybende 

måde, end hvis vi havde foretaget kvantitative spørgeskema, hvor svarene havde været mere 

kortfattede og hvor spørgsmål følger en fast struktur.  

Der skal dog nævnes at vi ville have mere gavn af at interviewe ældre borgere der gør brug af 

vasketoilettet, da vi ville få to sider af en sag, som vil give os et stærkere grundlag for vores 

analyse.  
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Det var vigtigt for os at inddrage evalueringsrapporterne, der indeholdte borgeres holdninger, 

synspunkter, erfaringer mm. til vasketoilettet, da de umiddelbart er en del af vores målgruppe, og da 

vi ikke kunne formå at interviewe nogle borgere. Samtidig skal borgerne også kunne bruge 

vasketoilettet. En anden fordel ved at høre både de sundhedsprofessionelle og borgeres holdninger 

og erfaringer, er, at de kan have meget forskellige opfattelser og synspunkter. For eksempel kan der 

være funktioner som de sundhedsprofessionelle synes er gode, men som borgeren synes er dårlige 

og omvendt. Det er derfor vigtigt at høre begge parters meninger omkring vasketoilettet, og netop 

derfor vi var nødsaget til at inddrage sekundære kilder, da interviews med borgere ikke var muligt.  

Ydermere kunne vi også have interviewet flere sundhedsprofessionelle da to, ifølge os, ikke er nok 

til at stå til baggrund for vores analyse, men dette var, som nævnt tidligere, ikke muligt.  

 

Anden fase er design, her udarbejdes selve interviewguiden, og det er her spørgsmålet ‘hvordan’ fra 

den forrige fase kommer til udtryk i planlægningen ( Kvale og Brinkmann, 2015: 162 ).  

Vores interviewguide bestod af 13 spørgsmål, hvor vi stillede yderligere spørgsmål til det der blev 

sagt. Dette gjorde vi fordi hensigten med det kvalitative interview er at grave dybere ned i en 

samtale. Dette medfører, at man får set på emnet med nye øjne ( Charmaz, 2014: 68 ).  

De spørgsmål vi har taget udgangspunkt i, er opdelt efter temaer, hvor vi først startede med at stille 

spørgsmål ind til deres brug af vasketoiletter, efterfulgt af tidsbesparelse, Ydermere har vi spurgt 

forskellige spørgsmål ind til hvordan vasketoiletterne opleves af borgerne. 

 

Tredje fase er selve udførelsen af interviewet, som man foretager på baggrund af interviewguiden.  

Vi har i projektet valgt at lave et personinterview, herunder et semistruktureret interview, som vil 

give os mulighed for løbende at spørge ind til det interviewpersonen snakker om, i stedet for at 

holde sig til et manuskript. På denne måde ville vi få informationer, som vi måske ikke selv havde 

overvejet, og disse informationer kunne være brugbare for vores undersøgelse  

( Tybjerg, 2017 ). 

Vi har formået at interviewe to sundhedsprofessionele; en fysiotereapeut og en social og 

sundhedsassistent (Sosu-assistent), som arbejder på to forskellige plejehjem. Vores ønske var at 

have interviewet mindst 4 sundhedsprofessionelle, samt mindst 4 borgere, men dette lykkedes 

desværre ikke, selvom vi skrev e-mails til over 40 plejehjem i Sjællandsområdet. Vi har i denne 

anledning bearbejdet 2 interviewguides; det ene til de sundhedsprofessionelle (se bilag 1) og det 

andet til borgerne (se bilag 2). Vores e-mails indebærede informationer omkring hvem vi er, hvad 
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meningen med interviewet er, hvordan interviewet vil behandles fortroligt, hvor lang tid det cirka 

kommer til at varer, hvor mange spørgsmål vi vil stille, hvordan det vil foregå mm. Vi fik svar fra 

ca. 35 plejehjem, hvor de resterende valgte ikke at svare. Ud af det 35 plejehjem, fik vi lov til at 

interviewe to plejehjem. De fleste begrundelser for hvorfor de valgte at takke nej, var fordi de ikke 

benytter sig af vasketoiletter. Der var dog nogle plejehjem der havde vasketoiletter, men valgte at 

afvise tilbuddet. Andre afviste tilbuddet, fordi andre RUC-studerende allerede havde været ude at 

interviewe, og dermed havde de ikke overskud til flere. Et andet plejehjem takkede nej, fordi 

vasketoiletterne ikke fungerer så optimalt som de ønsker, og derfor ikke ønskede at blive 

interviewet. Dette svar fulgte vi dog op på, og skrev at det ikke gør en forskel for vores 

undersøgelse, om hvorvidt de fungerer godt eller dårligt, vi er bare interesseret i oplevelsen 

generelt. Dette fik vi dog desværre ingen tilbagemelding på.  

I det at vi har fået så mange afslag fra diverse plejehjem, fortæller det os, at vasketoilettet ikke er så 

aktuelt på plejehjem, og i denne sammenhæng er der ikke særligt meget at sige om dem. Udover 

dette kan det være, at velfærdsteknologien ikke bliver brugt af så mange ældre borgere, eller at da 

det er så sart et emne, at de ikke gider at udtale sig om deres erfaringer.  

 

Som nævnt tidligere, fik vi lov til at interviewe en fysioterapeut og en sosu-assistent. 

Fysioterapeuten har haft 10 års erfaring med vasketoiletterne ( Se bilag, Transskribering: 1 ), og 

sosu-assistenten har haft 3-4 års erfaring med vasketoiletter ( Se bilag, Transskribering: 11 ). 

 

Interviewet med fysioterapeuten varede 25 minutter og blev foretaget på plejehjemmet. Før 

interviewets start blev hun spurgt om vi måtte lyd optage interviewet. Dette sagde hun godt for og 

dermed gik interviewet i gang. Under interviewet med fysioterapeuten gjorde vi brug af nonverbale 

kommunikationsformer, som eksempelvis at smile, nikke mm. samt verbale udsagn, som ‘ja’, som 

en opfølgning på interviewerens svar. Dette gjorde vi for at få hende til at føle sig hørt og dermed 

føle sig behageligt tilpas under interviewet.  

 

Interviewet med sosu-assistenten varede 23 minutter og blev foretaget telefonisk, da vedkommende 

ikke havde tid til et fysisk møde. Vi havde før interviewet, aftalt en tid for hvornår interviewet 

skulle foretages. Dette gjorde vi, for at sikre et interview under rolige og fredelige forhold. 

Ydermere havde vi på forhånd aftalt at vi gerne må lydoptage telefonsamtalen, så længe optagelsen 

bliver slettet efter transskriberingen.  



Side 22 af 66	

Ved at lave et telefoninterview, kan der forekomme nogle udfordringer og disse kan blandt andet 

være, at man mister den sociale interaktion der er i et normalt face-to-face interview. Her kan man 

ikke støtte dialogen gennem nonverbale kropslige kommunikationsformer, som vi foretog os i 

interviewet med fysioterapeuten. Ydermere skal intervieweren være mere opmærksom på pauser og 

følelsesudbrud, som kan fortælle hvornår og hvordan der skal spørges hvad, for at bibeholde 

trygheden hos interviewpersonen ( Elmholdt, I.D: 74 ). 

 

Fjerde fase er transskription, hvor man strukturere interviewsamtale, som er baseret på 

lydoptagelser til skriftlig form, hvorved man lettere kan analysere ( Kvale og Brinkmann, 2015: 238 

).  

Efter begge interviews, transskriberede vi dem på skrift. Vi har i vores transskription valgt at 

referere de sundhedsprofessionelle som ‘interviewperson 1’, som er fysioterapeuten og 

‘interviewperson 2’, som er sosu-assistenten, som et led i vores anonymisering af materialet. Vi 

mener ikke det er relevant at vide hvad personerne hedder. Vi har ydermere også valgt at referere os 

selv som ‘interviewer 1 og interviewer 2’. I denne sammenhæng fortalte vi vores interviewpersoner 

at de vil blive anonymiseret og deres lydoptagelser vil blive slettet, så snart vi fik dem 

transskriberet, og dette har vi formået at gøre.  

 

Femte fase er analyse, her sidder man med sin empiri, som analyseres på. Her ville vi analysere 

vores empiri ved hjælp af valgte teorier for, at vi kan opnår en mere dybdegående forståelse for 

problemfeltet ( Kvale og Brinkmann, 2015: 250 ).  

Sjette fase er verifikation, hvor undersøgelsens validitet, reliabilitet, objektivitet og generalisering 

bliver vurderet. Her er det vigtigt at sortere det fra, man som forskere ikke mener, besvarer det man 

undersøger ( Kvale og Brinkmann, 2015: 313 ).  

Sidste fase er rapportering. Her bliver resultaterne af undersøgelsen offentliggjort, her er 

skrivestilen og behandlingen af dataene vigtig, da det medfører, at læseren vil opfatte 

interviewpersonen på en bestemt måde ( Kvale og Brinkmann, 2015: 339 ). 

 

Hvordan analyserer man et dokument – dokumentanalyse 
 
Vi har ligeledes valgt at gøre brug af dokumentanalyse ( Lynggaard, 2015 ), for at beskrive hvordan 

vi har analyseret de udvalgte evalueringsrapporter. Kenneth Lyngaard har skrevet bogen 
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‘Kvalitative Metoder’, som handler om hvordan man analysere allerede eksisterende empiriske 

analyser, eksempelvis dokumenter, interviews, rapporter mm.  ( Lynggaard, 2015: 153 ).  

Vi vil gøre brug af sekundære dokumenter, som er dokumenter, der oftest er tilgængelige for alle. I 

disse er man i nærheden af begivenheden eller situationen. Det er dokumenter som allerede er 

eksisterende og kan have sine informationer fra primære kilder. Disse typer dokumenter er 

eksempelvis avisartikler, regeringsrapporter mm. ( Lynggaard, 2015: 156 ). De dokumenter vi vil 

benytte os af, er evalueringsrapporter som er udgivet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 

Københavns kommune og Teknologisk Institut ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017 ), ( 

Gaedt og Pedersen, 2016: 5-6 ). 

 

Måden vi analyserer vores dokumenter på, er ved den analytiske-induktive metode. Her handler det 

om at undersøge problemformuleringen gennem en selektion af hvad man mener er vigtigt i de 

udvalgte dokumenter, som man bruger til at besvare sin egen undersøgelse, herunder sin egen 

problemformulering ( Lynggaard, 2015: 160 ).  

 

Vores udvalgte evalueringsrapporter 
 
De dokumenter vi har valgt at tage udgangspunkt i er, evalueringer fra forskellige kommuner. Det 

ene dokument er foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Den er kaldt; ‘Evaluering af 

vasketørretoiletter i plejecentre’ og er fra November 2017. Det skal nævnes, at de omtaler 

vasketoiletterne som vasketørretoiletter, men dette har ingen betydning, da der er snak om samme 

toiletter.  

Det er en evaluering af vasketoiletter i tre forskellige plejecentre i Københavns Kommune. 

Formålet med denne evaluering er, at kigge på de effekter, erfaringer og resultater vasketoiletterne 

har for borgere og medarbejdere/sundhedsprofesionelle. Endvidere fokuserer evalueringen på 

vasketoiletternes effekter på borgere og vasketoiletternes effekter på personale og ledere.  

Denne evaluering skal hjælpe med at give et indblik i om hvorvidt der skal implementeres flere 

vasketoiletter på plejecentre i Københavns kommune eller ej ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

2017: 3 ). 

Dokumentet er på 21 sider, bestående af en indledning, formål, sammenfatning og hovedresultater. 

Evalueringen er baseret på kvalitative interviews på både borgere og medarbejderne - hvor der står 

de resultater Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er kommet frem til. Hertil har de også et metode- 
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og datagrundlag afsnit, hvor de beskriver at der er blevet foretaget tre interviews med borgere der 

bor i plejecentre og benytter sig af vasketoiletter. Fem interviews med medarbejderne, som arbejder 

og borgere der benytter sig af vasketoiletterne. Fire interviews med ledere ( Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, 2017: 6 ) 

Ydermere har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lavet kvantitative spørgeskemaundersøgelser 

med de ledere og medarbejdere fordelt i de tre undersøgte plejecentre. Til sidst har de også lavet en 

gennemgang af 36 journaler på borgere der ikke benytter sig af vasketoiletter og borgere der 

benytter sig af dem. Efter dette afsnit kommer der et baggrundsafsnit, hvor der bliver beskrevet at 

de 3 plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fokusere på Tingbjerghjemmet, Skulhøjgård 

og Langgadehus - alle placeret i Københavns kommune ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

2017: 6 ). 

Næste afsnit handler om de resultater der er opnået ved implementering af vasketoiletter for borgere 

efterfulgt af et afsnit af de resultater der er opnået ved implementering af vasketoiletter personale og 

ledere ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 7 ) 

Disse to afsnit ville vi i vores analyse hovedsageligt tage udgangspunkt i. Sidste afsnit i dokumentet 

indebærer erfaringer og læring, som handler om de udfordringer, forbedringer, forbedringer, råd 

mm. vasketoiletterne kunne have, dette afsnit ville vi også kigge på i vores analyse.  

 

Det andet dokument er udgivet af Teknologisk institut Center for Velfærds- og 

Interaktionsteknologi, i 2016. De blev kontaktet af Brøndby Kommune i 2015, med henblik på at 

foretage en evaluering af effekten af vasketoiletter på ældrecentret Nygårds Plads. Evalueringen 

havde til formål, at undersøge hvilken betdyning vasketoiletterne har for beboerne på ældrecenteret, 

med særligt fokus på beboernes urinvejsinfektioner ( Gaedt og Pedersen, 2016: 2 )  De har gjort 

brug af en evalueringsværktøj, VelfærdsTeknologiVurdering (VTV), som metode for at foretage 

evalueringen.    

 

VTV består af 8 parametre som der vurderes ud fra; personale, ledelse, funktionalitet, 

brugervenlighed, anvendelighed, værdi, investering og drift ( Gaedt og Pedersen, 2016: 3 ). Disse 

hører under 4 overordnede kategorier, herunder borger, organisation, teknologi og økonomi. Alle 

disse kategorier tages netop i betragtning ved implementering af en velfærdsteknologi ( 

Teknologisk Institut, I.D: 5 ). VTV bliver anvendt af myndigheder for at vurdere om en given 

velfærdsteknologi har det udbytte både i forhold til de økonomiske og i form af omsorg, det skal 
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give. I denne sammenhæng bidrager VTV vurderinger med viden om hvordan velfærdsteknologier 

kan bruges til løsninger af forskellige velfærdsopgaver samt, hvor ressourcefuldt det er for de 

forskellige organisationer. Altså kan VTV fremvise fordele og ulemper ved en teknologi, 

vurderinger, analyser, konklusioner osv. ( Teknologisk Institut, I.D: 4 ). 

 

Der er blevet foretaget interviews af 11 beboere, hvor 4 af dem havde urinvejsinfektioner. Disse 11 

beboer blev udvalgt af plejecenteret. Evalueringen har en før- og en eftermåling, når det kommer til 

anvendelsen af vasketoiletter. Før-målingen blev foretaget i oktober 2015, hvor der blev foretaget 

interviews med de sundhedsprofessionelle og 3 interview med beboere, ud af de 11 beboere. 

Derudover blev der taget tid på medarbejder-assistance i sammenhæng med toiletbesøg ( Gaedt og 

Pedersen, 2016: 2 ). 

Efter ca. 4 måneder blev opfølgning på evalueringen udført, altså i april 2016. Her blev der 

foretaget interview af de samme sundhedsprofessionelle, samt de samme beboere, og samme 

tidtagning ( Gaedt og Pedersen, 2016: 2 ). 

 

Dokumentet er opstillet på den måde, at der er et afsnit om selve vasketoiletterne, som beskriver 

hvilke modeller der er brugt i projektet ( Gaedt og Pedersen, 2016: 5-6 ).  

Herefter er der et afsnit om beboerne, hvor der blandt andet beskrives hvordan beboerne har nytte af 

toilettet, omkring deres selvhjulpenhed mm. (gaedt og Pedersen, teknologisk institut, side 7-11). 

Beboernes beskrivelser af oplevelserne af vasketoilettet, er opstillet individuelt, som; beboer 1, 

beboer 2, beboer 3 osv. ( Gaedt og Pedersen, 2016, 7 ). 

 

Dokumentet har fokus på borgere med urinvejsinfektioner, men interviewer dog også borgere uden. 

Vi har valgt dette dokument af denne grund, da vi ikke kigger på hvilke sygdomme og fysiske 

begrænsninger borgerne har, men generelt på borgere der gør brug af vasketoiletter. Ydermere er 

der også en redegørelse for forskellige vasketoiletter med forskellige funktioner, der kan have en 

indflydelse på hvordan forskellige borgere oplever vasketoiletter, og dette skal tages i betragtning i 

vores analyse.  
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Teori 
 

Eftersom vi har valgt at gøre brug af videnskabsteorien, postfænomenologi, så var det oplagt for os 

også at bruge den teoretiske del af postfænomenologien i vores projekt. Vi har altså valgt at tage 

udgangspunkt i to relationer som Don Ihde opstiller ( Rosenberger & Verbeek, 2015 ).  Disse 

relationer kan sættes i forhold til hvordan vi belyser forholdet mellem vasketoilettet og borgeren, i 

dette projekt. 

Udover dette har vi valgt endnu en teori skrevet af Marie Mol, Ingunn Moser og Jeanette Pols, som 

snakker om hvordan man kan sammensmelte omsorg og teknologi ( Mol, Moser og Pols, 2010 ). 

Hertil har vi også inkluderet Kari Martinsens omsorgsfilosofi ( Overgaard, 1997 ). 

  

Disse teorier har altså til formål, at hjælpe og understøtte vores analyse, for hermed at kunne sige 

noget om vores problemfelt. 

 

Don Ihde 
  
Postfænomenologien tager udgangspunkt i hvordan mennesker opfatter verdenen på ved hjælp af 

teknologien. Et eksempel på dette er en telefonsamtale, hvor der sker en teknologisk mediering, da 

oplevelsen bliver transformeret fremfor en almindelig ansigt-til-ansigt samtale. Sanserne i en 

telefonsamtale er rundet ned til kun lyd. Teknologierne kan dermed i deres medierende funktion, 

sætte grænser for hvad vi kan opfatte af verdenen. Dog giver de samtidig os forskellige muligheder 

for at gå til verden på. Endda måder som vil være umulige uden teknologierne. Her sker der altså en 

transformation af oplevelsen ( Achterhuis, 2001: 129 og Veerbeck, 2005: 131 ). 

Don Ihde forklarer at teknologier oprindeligt blev designet med et bestemt mål og et bestemt brug, 

men udviklede sig dermed til at være meget mere end det der oprindeligt blev tænkt. Eksempelvis 

blev vasketoilettet med wellness i tankerne, men bruges nu til velfærdsteknologier, altså 

hjælpemidler, til folk der har nedsættelser i deres helbred  

( Achterhuis, 2001, Ihde, 2002, Ihde, 1990 ).  

 

Teknologierne kan altså have flere forskellige betydninger og roller helt afhængigt af kontekst og 

hvilke person der gør brug af teknologien. Udover dette forklarer Ihde, at teknologier ikke har en 

deterministisk indflydelse på mennesket, men har nogle kvaliteter der fører til, at man bruger dem 



Side 27 af 66	

på en bestemt måde. Hermed konkluderer Ihde derfor, at teknologi ikke har en neutral kvalitet, men 

transformere og medierer hvordan mennesker oplever verden ( Ihde, 1990, Verbeek, 2005 ). 

Dette kalder han mustability, som altså omhandler, at man kan se teknologier på forskellige 

aspekter ( Rosenberger & Verbeek, 2015: 25- 27 ). Hvis vi tager vores vasketoiletter som 

udgangspunkt, kan disse toiletter ses som et hjælpemiddel for borgerne, som gør dem i stand til at 

udføre almindelige hverdagsopgaver, hvor det også kan ses som en teknologi, der overtager en 

sundhedsprofessionelles opgaver. 

 
Ihde nævner 4 teknologi-menneske relationer, som fremviser hvordan teknologien har en 

indflydelse på mennesket og i denne sammenhæng, hvordan teknologi har en påvirkning på 

mennesket og omvendt ( Rosenberger & Verbeek, 2015: 13 ). 

 

 

Vi vil komme ind på kropsliggørelse og andetheds relationerne, som Ihde opstiller. 

Kropsliggørelses relationen italesætter en relation mellem teknologi og menneske, hvor teknologien 

bliver kropsliggjort. Her medvirker teknologien til at menneskets fysiske tilstand kan blive udvidet ( 

Verbeek, 2005: 125 ). Eksempelvis, kan vasketoiletterne forstås som en udvidelse af de fysiske 

begrænsninger, som en borger kan have. Her bliver verden erfaret gennem vasketoiletterne, der gør 

at borgeren får en forlængelse af kroppen. Borgerens perception af verdenen er i denne 

sammenhæng medieret gennem et teknologisk artefakt. 

Andetheds relationen indebærer mennesket relation til eller med teknologien. Her er teknologien i 

sig selv genstanden for opfattelsen ( Veerbeek, 2005: 127-142 ). Borgerens interaktion med 

vasketoilettet er et eksempel på denne relation, eftersom borgeren kan opfatte vasketoiletterne som 

noget fremmed. De kan eksempelvis opfattes som en teknologi, der overtager nærværet mellem en 

borger og sundhedsprofessionel.   

 

Grunden til at vi har valgt at inddrage disse relationstyper, er for bedre at kunne forstå og forklare 

den relation der er mellem sundhedsprofessionelle/borgere og vasketoiletterne, og betydningerne af 

disse, efter implementeringen af et vasketoilet. 
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Annemarie Mol, Ingunn Moser og Jeanette Pols 
 

Bogen ‘Care in Practice: on tinkering in clinics, Homes and Farms’ er skrevet af Annemarie Mol, 

professor indenfor ‘social teori, humanisme og materialer’, i sociologi og antropologi afdelingen på 

Amsterdam universitet, Ingunn Moser, som er professor inden for sociologi og er dekan på 

instituttet for Pleje af Diakonhjemmet universitets højskole i Oslo og Jeanette Pols, som er 

seniorforsker i medicinsk etik afdelingen, for almen praksis i universitet i Amsterdam ( Mol, Moser 

og Pols, 2010: 5 ). 

  

De beskriver hvordan man i det 20. århundrede tit diskuterede, at omsorg var noget andet end 

teknologi. Omsorg indebar varme og kærlighed, mens teknologi var kold, instrumentel og rationel. 

Omsorg var nærende, teknologi var et virkemiddel. Omsorg kunne man ikke regne på, men 

teknologien var effektiv. Omsorg var en gave og teknologien lavede interventioner. Denne 

tankegang bygger altså på omsorg og teknologi som modpoler. Grunden til at man var imod 

sammensmeltning af teknologi og omsorg, bar på grund af denne tankegang, altså at det var to 

modpoler. Tankegangen vil holde omsorgen ren, hvor hver pol burde være i sit eget domæne, altså 

omsorg og omsorgsrelationer burde høre til hjemmet og teknologien og instrumentelle relationer 

hører til arbejdspladsen. Hvor der på den ene side er en livsverden er der på den anden side en 

systemverden ( Mol, Moser og Pols, 2010: 14 ). 

  

I dag menes der at omsorgspraksisser inkluderer teknologier alt fra termometre og iltmasker til 

laboratorietester og videokameraer. At engagere sig i omsorg er på samme tid ikke en medført 

menneskelig egenskab, som alle lærer tidligt i deres liv, ved at imitere deres mødre. Omsorgen 

kommer af oplevelse og ekspertise og er afhængig af færdigheder, som bliver tilpasset og forbedret, 

når de er til stede og når der er plads til at eksperimentere. Teknologier er ikke så skinnende og 

instrumentale som de er designet til at se ud som at være. De er ikke ligefrem effektive, men de er 

heller ikke grunden til fiasko. I stedet har de en tendens til at have flere forskellige effekter. Nogle 

af disse er forudsigelige mens andre er overraskende. Teknologier i sig selv leder ikke til et svigt 

eller succes, men bidrager til omsorgsarbejde ( Mol, Moser og Pols, 2010: 14 ). 

  

Altså mener de, at omsorg og teknologi kan ses som værende på lige fod med hinanden, i stedet for 

to modpoler ( Mol, Moser og Pols, 2010: 15 ).  
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En ting der ændres gennem alt dette er, hvad det er, at være menneske. Omsorgspraksisser tager os 

væk fra den rationalistiske version af et menneske. I stedet for at insistere på kognitive funktioner, 

involverer de sig i praksis ( Mol, Moser og Pols, 2010: 15 ). 

 

Udover dette mener Mol, Moser og Pols, at omsorg også kan være i form af sprog. Dog kan det 

være svært at snakke om omsorg, da ikke al omsorg kan formidles gennem sprog. Omsorg er ikk 

kun verbalt. Det kan også indebærer at man sætter en hånd på en borgers arm på et godt tidspunkt 

eller drikke varm kakao mens man snakker om forskellige ting. 

En støjende maskine som står i hjørnet af værelset kan give omsorg, og en computer kan også være 

god til det. Social forskere har ofte insisteret på at professionelle burde lytte til deres patienter, og 

snakke med dem, i stedet for bare at diagnosere dem og udgive recepter, og dette kan man ikke 

være uenige i, mener Mol, Moser og Pols. De siger dog at hvis man fokuserer for meget på det 

verbale, så kan man risikere at overse komponenter, der ikke er verbale i omsorgspraksisser ( Mol, 

Moser og Pols, 2010: 10 ). 

 

Myriam Winance, som arbejder inden for den franske institut af sundhed - og medicinalforskning ( 

Gaudilliere, I.D ). Hun udforsker lappeløsningende karater i form af pleje i en anden kontekst; det at 

teste kørestole og søgen efter hvordan man kan tilpasse den til de specifikke behov af brugerne. 

Hun hævder at omsorg ikke er et spørgsmål om at give noget til andre, og at de passivt modtager 

det. Hun mener at give omsorg er i denne kontekst mere om at undersøge, udforske, teste, berøre, 

tilpasse, være opmærksom på detaljer og ændre dem indtil der opnås en passende ordning. Dette 

kunne være i form af materialer, følelser og relationer. Gennem denne proces er det ikke kun 

kørestolen der er tilpasset, men også de forskellige mennesker der er involveret i brugen af den ( 

Mol, Moser og Pols, 2010: 16 ). 

 

Denne teori vil vi bruge for at se begrebet omsorg med et nyt perspektiv. Her menes der, at 

teknologi og omsorg er ét, hvor vi beskriver hvordan teknologien i sig selv kan have en indflydelse 

på blandt andet, den omsorg der finder sted mellem sundhedsprofessionelle og borgere. 
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Kari Martinsens omsorgsfilosofi 
 
Kari Martinsen, som er en norsk sygeplejeforsker, at sanserne de faglige skøn og en tillid mellem 

patient og sundhedsprofessionel er vigtig, som hun kalder omsorgsfilosofi ( Overgaard, 1997 ). 

 

Martinsen udtaler sig om, at der er to måder hvorpå man kan forholde sig til hinanden. Den første 

måde er at opfatte alt det der sker omkring en, som værende noget man selv kan have en påvirkning 

på. Den anden måde, er at vi altid er i en form for relation til en anden. Hun mener at sygepleje er 

omsorg, fordi sygepleje altid er en del af en relation. En sundhedsprofesionel får et vis indtryk af 

patienten, hvorved hun må handle på baggrund af dette. Hermed viser den sundhedsprofessionelle 

omsorg, ved at handle på denne måde  

( Overgaard, 1997 ).  

 

Martinsen mener, at en de sundhedsprofessionelle er oplært i en mere positivistisk tankegang. Hun 

mener altså, at sundhedsprofessionelle lærer at indsamle data, analysere på disse data, sætte mål, 

handle på disse mål, indsamle nye data og gå igennem samme proces. Hun mener ikke at dette er 

omsorg, da livet ikke fungere således mellem mennesker.  Hun mener at de sundhedsprofessionelle 

arbejder ud fra et positivistisk tankegang, da det har været sådan i sygeplejen i lang tid.  

Martinsen er modstander af denne positivistiske tilgang, altså at vi hele tiden måler på vores 

omgivelser. Relationerne bliver målt og menneskets intuitioner, følelser og sanser bliver ikke 

anerkendt, da de ikke kan måles på. Hun mener at dette bør ændres, da mennesker er skabt til at 

være sammen, i relationer med hinanden ( Overgaard, 1997 ). 

 

Mennesker omgås altid hinanden, hvorved de kan have et indtryk på hinanden. Som en reaktion på 

dette, begynder vi selv at udtrykke noget, altså forsøger vi, at handle på en måde for det bedste til 

den anden. Dette indtryk skal en sundhedsprofessionel være i stand til at tage imod, og dermed 

udtrykke det på en måde, hvor patienten får modet for at leve og livshåbet tilbage. Hun forklarer, at 

vi som mennesker opfatter gennem vores sanser. Hun mener, at sanserne har en stor betydning i 

sygeplejen ( Overgaard, 1997 ). 

''Når en sans engageres, følger de andre sanser med på afstand. Dette sansende samspil bør være 

noget centralt i sygeplejen, sammen med bevægelse og håndelag. Efter min opfattelse dokumenteres 

sygeplejen slet og ret i sin sanselige tilstedeværelse gennem sygeplejerskens færdigheder. Det er 
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aldeles ikke nogen 'tavs viden' i betydningen 'Endnu ikke sat på ord'. Den er synlig og lader sig i 

høj grad dokumentere gennem færdigheder, håndelag og sansning''  

( Overgaard, 1997 ). 

Den sansende samspil kan ses i forhold til vores undersøgelse, da den sundhedsprofessionelle viser 

omsorg gennem sanserne, for eksempel ved berøring, øjenkontakt, lytte osv.    

 

Martinsen mener at en sundhedsprofessionel skal kunne noget, have viden indenfor 

menneskekundskab og have praktiske faglige kvalifikationer, for at udføre den bedste pleje. 

Ydermere tilføjer hun, at modenhed også er et vigtigt træk. I denne sammenhæng skriver hun, at en 

sundhedsprofessionel skal kunne foretage, det hun kalder, et skøn i en vis situation før man handler 

( Overgaard, 1997 ). 

Det hun mener med skøn det er, at man skal være i stand til at separere det vigtige fra ting der er 

mindre vigtige. Dette er noget der skal komme intuitivt til de sundhedsprofessionelle, da man skal 

være i stand til at aflæse enhver situation, og ved hvordan det skal håndteres. Dette kender mange 

sundhedsprofessionelle fra hverdagen. Hun kommer med et eksempel på en erfaren 

sundhedsprofessionel der svarer; ‘Det er bare noget jeg ved’, som svar på hvorfor hun gjorde som 

hun gjorde, spurgt af en studerende, som er uerfaren ( Overgaard, 1997 ). 

Ydermere nævner hun, at tillid er et vigtigt aspekt for værdien i omsorg. Tillid og omsorg har noget 

at gøre med engagement og indlevelse ( Overgaard, 1997 ). 

Martinsen forklarer, at sygepleje fungere som et samspil mellem patient og sundhedsprofessionel, 

hvor det er den sundhedsprofessionelles arbejde og pligt, at handle på en måde så patienten får det 

bedste udbytte ( Overgaard, 1997 ). 

Hun nævner yderligere, at der er to vigtige forudsætninger, når man der skal opbygge tillid mellem 

patient og sundhedsprofessionel. Den første forudsætning er, at den sundhedsprofessionelle har en 

vigtig kundskab, som patienten ikke har. Den anden forudsætning er, at den sundhedsprofessionelle 

har mere faglig viden end patienten, og skal derfor bruge det hun kan ( Overgaard, 1997 ). 

Altså kan man sige at den måde hun opfatter omsorg på, heller ikke har en opskrift, men snarer 

handler om, at det skal gavne de svage.  
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Analyse 
 
I dette afsnit har vi valgt at opstille analysen i underafsnit. Det første afsnit kommer ind på hvordan 

vores interviewpersoner samt rapporter, oplever vasketoiletterne, altså hvad vasketoilettet bidrager 

med i praksis, i forhold til tid, arbejdsstillinger mm. Andet afsnit beskriver hvorvidt vasketoiletter 

medfører mere selvhjulpenhed, samt værdighed hos borgere, som vasketoiletterne er implementeret 

på baggrund af. Sidste afsnit handler om hvorvidt der er omsorg ved brug af vasketoilettet, og de 

forskellige holdninger til dette.   

Vi har valgt at dele vores analyse op i disse små underafsnit, eftersom det er forskellige emner vi 

beskæftiger os med, og dermed giver et bedre overblik. 

Som en afslutning på afsnittet, vil vi konkludere på hvad vi er kommet frem til, på baggrund af 

vores analyse. 

 

Hvordan opleves vasketoiletterne? 
 
I vores interview med fysioterapeuten nævnte hun, at det er vigtigt at kende sin teknologi, for at få 

den bedst mulige effekt. Det oplevelses desværre i det plejehjem hun befinder sig i, at de 

sundhedsprofessionelle ikke har nok forståelse for vasketoilettet, og derfor har medvirket til, at der 

ikke er en nytte ved disse vasketoiletter på plejehjemmet ( Transskribering: 4 ). 

 

Hun udtaler; 

 

‘[...] man er nødt til at have en faggruppe som både kan teknologien, ved hvordan den virker, 

hvordan indstiller man fjernbetjeningen, kan man få en fjernbetjening med en meget simpel 

brugergrænseflade, sådan så en meget dement borger også kan bruge det her toilettet, eller skal 

hun have det der BRO fjernbetjening med 88 knapper, også kan hun ikke alligevel og så videre. 

Altså der skal være nogle der kan teknologien fuldstændig på fingrene med 

indstillingsmulighederne, ændret brugergrænseflade og så videre og så videre, og så skal man jo 

kende borgerne på deres funktionstab’ ( Transskribering: 3 ). 

  

Altså i det plejehjem hun befinder sig i, er der store udfordringer med at skabe en sammenhæng 

mellem teknologien og den enkelte borger. Hun mener derfor, at det er først når man har fokus på 
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det faglige område og udbytte af teknologien over et stykke tid, at det først er dér, man kan måle en 

effekt ( Transskribering: 5-6 ).  

 

Dette viser os, at relationen mellem en borger og en sundhedsprofessionel kan svækkes, eftersom 

der ikke er nok kendskab til velfærdsteknologien, og derfor medfører det en splid i deres forhold. 

Hvis borgeren har problemer med at bruge toilettet, eller har nogen spørgsmål til toilettet, og den 

sundhedsprofesionelle ikke kan besvarer dette på grund af mangel af faglig viden, kan det skabe en 

frustration iblandt dem, da man godt kunne forestille sig, at borgeren har en forventning om at den 

sundhedsprofessionelle, som arbejder indenfor området, burde have styr på de teknologier der 

bliver brugt som hjælpemidler.   

 

I denne sammenhæng nævner hun yderligere; 

 

‘Succesen af den teknologi, står og falder med, de ressourcer, de kompetencer der er i 

organisationen i forhold til at implementere. I dette hus har der ikke været terapeuter som har haft 

forståelse for det, eller som har haft kunne se værdien af det, eller betydningen af det. Så det er, der 

er ingen effekt’ ( Transskribering: 4 ). 

  

Hun kommer meget ind på, at succesen med disse vasketoiletter, kommer fra hvordan 

implementeringen foregår, altså, at man skal tage udgangspunkt i de 4 kategorier, altså borger, 

organisation, teknologi og økonomi, der er i VTV-modellen, for at opnå en succes med 

velfærdsteknologier. 

 

Ydermere forklarer hun, at der er en borger som har slidgigt og brugte et vasketoilet da han 

opholdte sig på genoptræningsstedet, som han var rigtig glad for. Han er nu flyttet til plejehjemmet 

og er desværre ikke så glad for vasketoilettet. Borgeren har meget slidgigt i sine arme, og derfor har 

vanskeligheder ved at bevæge sine arme, ergo, at han har svært ved at tørre sig. Derfor er han 

afhængig af vasketoilettet. Han blev rykket til en bolig hvor der ikke var noget vasketoilet, og dette 

måtte de så sætte op for ham. Fordi vasketoiletter var anderledes end den han var vant til fra 

genoptræningsstedet, så krævede det nogle tilpasninger. I denne sammenhæng havde han ikke valgt 

toilettet fra, men udtalte sig for, at det ikke var godt nok, og dermed måtte sundhedspersonalet blive 

ved med, at tilpasse teknologien, for at matche hans behov ( Transskribering: 4 ). 



Side 34 af 66	

Fysioterepeuten konkluderer her, at man skal kende sin borger, samt teknologien, for, at kunne få 

det bedste udbytte. Så altså, der skal arbejdes mere med VTV-modellen, for at kunne få et bedre 

indblik i hvordan vasketoilettet kan bruges  ( Transskribering: 3-4 ). 

  

Fysioterepeuten nævner endnu en borger som også benytter sig af et vasketoilet, men da hun er 

dement, har hun problemer med at bruge den fjernbetjening, som tilhører vasketoiletter, som er en 

tænd og sluk knap. Fjernbetjeningen sidder ikke fast, den sidder og dingler på toilettet og derfor gør 

det svært for den demente at få fat i fjernbetjeningen. I denne sammenhæng nævner fysioterepeuten 

at, tekenologien ikke er moden da, den ikke er færdigudviklet og tilpasset den enkelte borger ( 

Transskribering: 9 ). Hun nævner ydermere at der tit er problemer med disse velfærdsteknologier. 

  

‘[...]den har en fjernbetjening der sidder helt håbløst langt væk .. det kan de ikke finde, og hvis de 

finder den, kan de ikke forstår den og de kan ikke nå den. Der er jo meget i vejen. Så har 

leverandøren jo fundet på sådan en supplerende ting, for at den kan nås. og det går, det går ikke 

altid godt’ ( Transskribering: 9 ). 

  

Her nævner hun, at vasketoiletter er et japansk wellness teknologi og netop derfor ikke er egnet til 

ældre individer; 

  

‘Det gør det ikke, fordi teknologien er top moden, top lækker som et wellness teknologi, men det er 

den ikke som … hvad skal man sige som … hjælpemiddel, teknologi fordi man med sin funktionstab 

kognitivt, fysisk ikke kan forstå den knap ellers så falder den ned, eller ledningen dingler, ellers så 

ligger den hen over så wc’et ikke kan blive gjort ordentligt rent’ 

( Transskribering: 10 ). 

 

Samme erfaring har nogle af interviewpersonerne som Teknologisk Institut har interviewet. Ud af 

11 borgere er der 4, hvor toilettet ikke virker godt eller slet ikke virker, og dette er fordi at deres 

fysiske tilstand, enten er for dårlig til at de kan gøre brug af toilettet, eller at der er tekniske 

problemer ( Gaedt og Pedersen, 2016: 10 ). 

Eksempelvis har ‘beboer 3’ sclerose, hvor hun tit faldt med sin rollator. Hun ville helst klare sig 

selv, men hun havde brug for hjælp til personlig pleje. Efter hun fik mulighed for at prøve et 
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vasketoilet, er hendes tilstand stadig det samme, da hun har svært ved at betjene knapperne på 

vasketoilettet ( Gaedt og Pedersen, 2016: 8 ). 

Altså er der 7 ud af 11 borgere hvor vasketoiletterne virker uden problemer og er en stor hjælp for 

enten borgerne selv og/eller de sundhedsprofessionelle. Eksempelvis var der en borger der gik til 

dialyse to gange, og klarede selv sit toiletbesøg. Efter vasketoilettet, har hun samme tilstand, men 

vasketoilettet hjælper hende med at spare på sine kræfter, de dage hvor hun har det fysisk dårligt. 

Her behøver hun ikke at bruge kræfter på at tørre og vaske sig. Hun var dermed tilfreds med 

vasketoilettet ( Gaedt og Pedersen, 2016: 10 ). 

 

En succes med vasketoiletter indebærer at sundhedsprofessionelle og borgere, begge oplever 

vasketoiletterne som noget der gavner arbejdet. Her kunne det være at vasketoilettet virker uden 

nogen udfordringer for borgeren og hermed styrkes relationen mellem de to. Ydermere skal den 

sundhedsprofessionelle kunne kende borgeren for at determinere hvilke vasketoilet der passer bedst 

til vedkommende. Her kan man tage Winance’s plejekoncept i betragtning, hvor hun udtaler sig om 

pleje som noget der kræver tålmodighed, testning, undersøgelse, berøring mm. Altså kan man sige, 

der findes en form for tilpasning i plejen, som den sundhedsprofessionelle foretager sig, som kræver 

grundigt arbejde, for at tilpasse vasketoilettet til borgeren. 

 

Samme holdning deler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De siger, at størstedelen af 

vasketoiletterne der er implementeret i plejecentrene, ikke bliver brugt. Grunden til dette kunne 

være, at der er et behov for at vide mere om borgerne, og i denne sammenhæng mere omkring 

hvilke borgere der har brug for disse vasketoiletter. Det mener de kan ske gennem en screening, 

hvor personalet screener borgerne og hermed finder ud af, hvilke borger der har størst glæde af 

vasketoiletterne ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 4 ). 

   

Ydermere siger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at, for at opnå et godt udbytte af 

vasketoiletterne, skal medarbejderne få undervisning i hvordan de kan arbejde med vasketoiletterne, 

sammen med borgerne. Hermed skal medarbejderne være i stand til at kunne give en grundig 

vejledning i hvordan borgerne skal bruge vasketoilterne, samt skal de kunne tilpasse funktionerne 

til individets behov ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017:4 ). 
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Dette udtaler Kollak og Saborowski sig også om. De sundhedsprofessionelle de har interviewet, 

nævner at de sundhedsprofessionelle bliver trænet i at have omsorg for mennesker, men ikke bliver 

trænet i at arbejde med teknologiske udstyr. Derfor udtaler Kollak og Saborowski, at teknologien 

ikke bliver prioriteret nok i sundhedsplejen, og der derfor er brug for mere læring indenfor dette felt 

( Saborowski og Kollak, 2014: 138 ). 

  

Hertil mener Martinsen nemlig også, at det er vigtigt for sundhedsprofessionelle at have viden 

omkring menneskekundskaber, altså et indblik i eller erfaring med menneskers måde at tænke på, 

og hermed handle på. Derudover også hvordan man selv som sundhedsprofessionel, skal kunne 

håndtere sådan en velfærdsteknologi. Dette sætter hun også i forlængelse til tillid, som er et vigtigt 

aspekt at have mellem borger og sundhedsprofessionel. Denne tillid kommer netop gennem mere 

viden indenfor velfærdsteknologien, eftersom man får kundskaber som borgeren selv ikke har til 

vasketoilettet og mere faglig viden, som man kan benytte sig af, når man skal hjælpe den ældre 

borger  ( Overgaard, 1997 ). 

 

Hermed kan vi sige, at der deles samme holdning omkring, at der er brug for mere viden om selve 

vasketoiletterne, for at der umiddelbart kan skabes en bedre erfaring med vasketoiletter og hermed 

en bedre relation mellem borgere og sundhedsprofessionelle.  Der skal altså arbejdes i 

sammenhæng med borgeren, hvorved vasketoiletterne tilpasser sig individets behov, og ikke 

omvendt. Altså vil vasketoiletterne først være til nytte, når sundhedsprofessionelle og borgere har 

en gensidig forståelse for hinandens ønsker og behov. Dette kræver en stærk relation mellem de to 

individer. 

 

I vores interview stillede vi vores to interviewpersoner, spørgsmål om hvordan de oplever brugen af 

vasketoiletterne. Hertil svarede sosu-assistenten, at det oplever hun delte holdninger omkring, 

eftersom det afhænger af konteksten. 

 

Hun udtaler;   

  

‘Hos nogen er det jo meget meget rart, fordi så skal du jo ikke lave nogen stillinger som kan gå ind 

og skade dig, øhm, hvorimod hos andre der er jo bare ren og skær spild af tid’ 

( Transskribering: 11 ). 
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Hun forklarer ydermere, at hun ikke har oplevet, at der er nogle borgere som har besværligheder 

ved brugen af disse vasketoiletter, dog brokker de sig over, at det tager for lang tid, og at de ikke 

selv kan skylle ud. 

 

Sosu-assistenten nævner også, at hun oplever, at nogle borgere slet ikke ønsker at bruge 

vasketoiletterne, og hun nævner ydermere, at man ikke helt får en forklaring på hvorfor de ikke 

ønsker at bruge dem. Sosu-assistentens siger, at eftersom disse borgere ikke er opvokset med 

teknologi, så kunne det være en forklaring på hvorfor de ikke ønsker at bruge vasketoiletterne ( 

Transskribering: 12 og 15 ).  

 

Herunder nævner hun; 

  

‘[...] men al den teknologi, det gad hun simpelthen ikke finde sig i, og hun er jo mobil nok i 

forvejen, så hun kan godt klare det, ja, men lige om lidt så kan du ikke søde ven, og om lidt er det os 

det går ud over, ja, men sådan er det, hun har jo betalt sin skat hele livet ik..…’ 

( Transskribering: 13 ). 

 

Her er det tydeligt, at denne borger ikke er glad for teknologien, altså vasketoilettet. Hvis man tager 

Kaminskis teori om tillid i betragtning, kan man sige at hvis vasketoilettet skulle blive velkendt af 

borgere, som deler samme holdning som kvinden ovennævnt, kræver det en interaktion med 

vasketoilettet. Her kan man opbygge en tillid, og dermed vænne sig til det. Hvis man ikke går 

igennem denne proces, så kan det være svært for en borger at opbygge tillid til denne nye teknologi. 

Derudover kan Ihde’s andetheds relation også tages i betragtning, eftersom den omtalte ældre 

kvinde ikke er så glad for vasketoilettet. For hende er vasketoilettet ikke noget som hun har eller 

gider, at give plads til i sin hverdag. Det virker som om, at kvinden opfatter vasketoilettet som 

noget der overtager hendes funktionsevne.   

 

Derudover nævner fysioterepeuten, at en borger har et vasketoilet, men gør sig ikke brug af det, 

fordi hun er ligeglad med det. Hun har kun toilettet fordi, den forrige borgere gjorde brug af den, og 

det er ikke bare noget man kan tage af og på ( Transskribering: 10 ). 



Side 38 af 66	

Her kan man sætte Ihde’s andetheds relation i forhold til dette. Han mener nemlig at teknologien er 

genstanden for oplevelsen, og det er derfor borgerens interaktion med vasketoilettet der gør, at den 

bliver opfattet som noget fremmed ( Verbeek 2005:127-142 ). Som sosu-assistent nævnte, er disse 

ældre borgere ikke vokset op med vasketoilettet, og det kan af denne grund virke fremmede for 

dem.  

Udfra dette kan vi sige at borgeres opfattelse af vasketoilettet, kommer helt an på hvilke erfaring 

eller om de overhovedet har haft en erfaring med det. Hos borgere der slet ikke har benyttet sig af et 

vasketoilet, kan det virke fremmed, hvormed hos borgere, der har haft en dårlig oplevelse med 

vasketoilettet, kan opfatte det som ubrugeligt.  

  

Som Benner og Wrubel nævner, kan kultur, personlige erfaringer mm. danne baggrund for hvad 

personen ser som virkelig og er udgangspunktet for, hvordan vi opfatter verden 

( Larsen, 1997 ). Ældre borgere er vokset op med en anden kultur, end i dag. De er ikke vokset op 

med denne slags teknologi og derfor kan de være afvisende når det kommer til vasketoiletter. 

Ydermere kan man også fortolke på den måde, at vasketoiletter blev opfundet med henblik på 

wellness, som senere hen er blevet implementeret i form af velfærdsteknologier. Dette kunne også 

være en væsentlig grund til at borgere ikke opfatter vasketoilettet som tænkt, da wellness 

teknologier typisk bliver brugt af ‘raske’ mennesker, som godt kan passe på sig selv.  

  

Fra evalueringen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen konkluderede de også, at vasketoiletterne 

ikke fungerer godt for borgere med psykiske og/eller kognitive vanskeligheder. Nogle af borgerne 

blev eksempelvis utrygge ved af bruge disse toiletter, på grund af dets lyde, samt skylle og 

tørrefunktion ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 9 ). 

  

Som nævnt af sosu-assistenten, kan vasketoiletterne fungere dårligt, men også godt. Man kunne 

tage eksemplet med borgeren med slidgigt, han var tilfreds med vasketoilettet på 

genoptræningsstedet, men var mindre tilfreds med det, da han flyttede på plejehjemmet. Her kan 

man se, at konteksten har en væsentlig betydning for hvorvidt borgeren opfatter vasketoilettet som 

en god eller dårlig teknologi. Dette kan ses i forhold til hvad Ihde mener, altså at teknologier kan 

have forskellige betydninger, og forskellige roller, helt afhængigt af, hvilken kontekst den finder 

sted i, og hvilken person der gør brug af teknologien. Hermed kan man sige at vasketoilettet ikke 

har en decideret indflydelse på borgeren, men bærer nogle kvaliteter der gør at man bruger den på 
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en bestemt måde. Dette betyder, at det ikke kun er selve vasketoilettet der kan have en indflydelse 

på relationen mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle, da det også kommer an på hvordan 

borgeren opfatter disse vasketoiletter, hvormed forskellige borgere opfatter vasketoilettet på 

forskellige måder. 

  

Hermed kan vi sige, at oplevelsen med vasketoiletterne dels afhænger af borgerens tilstand, om 

hvorvidt de er i stand til at bruge vasketoiletterne. Dermed kan vasketoiletterne fungere godt for 

nogle og dårligt for andre. Udover dette kan teknologien også virke fremmed for borgerne, samt at 

vasketoilettet ikke er udviklet med hensyn til deres behov, hvilket gør, at de måske ikke har lyst til 

at benytte sig af disse, og hellere foretrækker, at få hjælp af en sundhedsprofessionel. 

  

Dette kan også sættes i perspektiv til Benner og Wrubels omsorgsteori, da deres fjerde perspektiv 

omhandler, at et menneskes situation og kontekst har en væsentlig betydning 

( Larsen, 1997 ). Som nævnt tidligere er vasketoiletter ikke tilegnet alle borgere, eftersom nogle 

eksempelvis kan have forskellige følelser knyttet til vasketoilettet; dette kunne være dårlige eller 

gode oplevelser. Derudover kan vasketoiletterne også, som nævnt, virke fremmed for nogle og 

netop derfor er det vigtigt for en sundhedsprofessionel, at forstå den situation og kontekst, borgerne 

befinder sig i, for at kunne give den bedste hjælp vedkommende har brug for. 

  

Altså har kontekst en betydning for hvordan borgeren oplever vasketoilettet. Nogle brokker sig over 

at det tager for lang tid, mens andre slet ikke ønsker at bruge vasketoilettet. En af grundene til dette 

kunne være, at teknologien ikke ses som færdigudviklet, er at den ikke er ikke tilpasset den enkelte 

borger. Det er nemlig i stedet borgeren, som skal tilpasse sig vasketoilettet, og dermed afhænger det 

af deres overordnede tilstand, hvorvidt de oplever vasketoilettet som godt eller dårligt. 

   

Ydermere stillede vi et spørgsmål om hvorvidt de sundhedsprofessionelle får mere tid til at udføre 

andre opgaver, nu hvor vasketoilettet vasker og tørrer borgeren.  

 

Hertil svarede sosu-assistenten; 

  

‘Altså det er spild af tid, fordi at det vare et par antal minutter og jeg vil jo gøre det meget 

hurtigere, øhm, du skal du vente på alle de forskellige processer... går i gang ik. Så ja, fra mit 
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vedkommende så er det hos sådan nogen mennesker, hvor jeg godt kan komme til normalt og sådan 

noget, så jeg vil jo mene at det er spild af tid, fordi jeg vil jo måske kunne gøre det på 2 minutter i 

stedet for at skulle stå og vente i 8 minutter’ ( Transskribering: 11 ). 

  

Sosu-assistenten mener altså, at vasketoiltterne er spild af tid, da selve vaske og tørre funtionerne på 

vasketoiletterne, tager 8 minutter i helhed, hvorimod hun kan udføre dette på 2 minutter. I Kollak 

og Saborowskis undersøgelse bliver der også præsenteret dette; flere sundhedsprofessionelle 

nævner, at der altid mangler tid til at foretage andre opgaver, og de nævner i denne sammenhæng, at 

de hellere vil have mere personale end teknologi.    

 

Hun nævner også, at vasketoiletterne ikke giver tid til, at hun kan udføre andre opgaver, da de fleste 

borgere gerne vil have, at medarbejderene er tæt ved dem, og ikke render rundt andre steder ( 

Transskribering: 12 ).  

  

Udover dette fortæller hun; 

 

‘Det er noget der tager meget mere tid, jeg har 5 minutter, jeg skal bruge 8 minutter på at vente, så 

skal jeg lige hjælpe dig på og af, det tager mig lige 2 plus 2, det er altså 4 minutter, så allerede der, 

hvis jeg skal være forsinket pr borger, 4 minutter, det er altså, hvad, det er en times forsinkelse’ ( 

Transskribering: 16 ). 

  

Hun mener altså, at der skal være bedre system omkring det, og føler ikke at vasketoiletterne er den 

bedste løsning lige pt ( Transskribering: 16 ).                                                                               

                            

Hertil nævner sosu-assistenten også, at man bruger længere tid på vasketoiletterne, end almindelige 

toiletter. Dette er fordi, at vasketoiletterne skal gå igennem en proces, som varer et antal bestemt 

minutter ( Transskribering: 11 ). 

 

Hertil mener Mol, Moser og Pols dog at teknologier er sammenflettet med omsorg og ikke er to 

modpoler, som sosu-assistenten giver udtryk for. Hermed kan man sige, at det altså ikke kun er 

teknologien, der gør at der er en forsinkelse, men at det er organiseringen af processen, der mangler 

arbejde. Sosu-assistenten udtaler det som, at det er teknologien der er skyld i forsinkelse i hendes 
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arbejdsdag, men dette kan være af andre årsager. Måske har hun brug for at organisere arbejdet på 

en måde, hvor tiden bliver brugt optimalt. Toilettet bidrager ligeledes til omsorgsarbejde, som alt 

andet.   

 

I evalueringen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opleves der også at vasketoiletterne ikke 

bidrager med tidsbesparelse, da borgerne stadig har brug for hjælp ved brug af toilettet. 

Interviewene her peger også på samme holdning omkring, at vasketoilettet tager længere tid end 

almindelige toiletbesøg. De siger dog, at selvom vasketoiletterne tager længere tid end almindelige 

toiletbesøg, oplever deres interviewpersonerne altså, borgere og medarbejdere, at det ikke er til at 

klage over, da der er en forventning om at vasketoiletterne kommer til at forbedre borgernes 

hygiejne ( Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, 2017:14 ).   

 

En leder udtaler: 

  

”Medarbejderne sparer ikke tid på borgerens brug af vasketørre-toilet, da de bruger mere tid ved 

at borgerne sidder der, men medarbejderne synes, at det er ok, fordi at det er med til at give 

borgerne en bedre hygiejne” ( Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, 2017:14 ).   

  

Dog nævnes der, at den sundhedsprofessionelle kan bruge tid på andre små opgaver, mens borgeren 

bruger vasketoilettet ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 5-6 ). 

 

Ud fra dette, kan man sige at fokusset ændrer sig fra at være på borgeren, til at være på teknologien. 

I stedet for at kigge på de forbedringer borgeren får, i form af hygiejne bliver de mere fokuseret på 

at det tager længere tid. Dette kan betyde at borgeren bliver overset af den sundhedsprofessionelle, 

eftersom fokusset fra borgeren bliver ændret. Og dette kan have en indflydelse på deres relation.   

 

Udover dette nævner sosu-assistenten at vasketoiletterne hjælper med de stillinger som de 

sundhedsprofesionelle foretager sig. Hun forklarer hertil hvilke arbejdsstillinger, der er fysisk 

krævende for både borgeren og den sundhedsprofessionelle. Hun nævner, at badeværelset typisk er 

et aflangt rum, hvor der ikke er meget plads til at bevæge sig rundt omkring borgeren og hjælpe. 

Det vil sige, at den sundhedsprofessionelle bliver nødt til at stå ved siden af og læne sig ud over 

borgeren for at hjælpe vedkommende. Ydermere forklarer hun, at hvis man antager, at en borger 
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vejer 90 kilo, så kan det være svært at komme rundt om vedkommende. Dette kan være belastende 

for den sundhedsprofessionelles ryg. Derudover kan det også være svært for en enkelt 

sundhedsprofessionel at hjælpe en overvægtig borger. Her er der behov for to 

sundhedsprofessionelle, hvor den ene skal hive vedkommendes ryg frem, og den anden skal stikke 

hånden ned og tørre ( Transskribering: 14 ); 

  

‘[…]Og lad mig sige det sådan, det er en kamp hver gang du skal hjælpe den person, så er det en 

kamp hver gang du skal kæmpe, du får ondt i ryggen, du får ondt i hovedet af den stilling du står 

med [...]’ ( Transskribering: 12 ). 

  

Dermed kan det være fysisk belastende for både borgeren og den sundhedsprofessionelle. Hun 

nævner hermed, at fordelen ved vasketoilettet er, at hun ikke behøver at foretage forskellige 

stillinger, for at tørre en borger. Det eneste hun skal hjælpe med er, at hive beklædning op ( 

Transskribering: 14 ). 

Sosu-assistenten mener dermed, at hun ikke kan se en fordel, udover at hun ikke behøver at foretage 

sig disse stillinger.  

 

Her kan man sige, at vasketoiletterne generelt tager længere tid end almindelige toiletter. Arbejdet 

kan altså på mindre tid gennemføres af en sundhedsprofessionel. Dog kan vasketoiletterne give 

borgeren mere hygiejne og kan give de sundhedsprofessionelle mere tid til at udføre andre små 

opgaver. Derudover er vasketoiletterne en fordel for de sundhedsprofessionelles fysiske tilstand, 

eftersom de ikke udstilles for de besværlige positioner, som de skulle foretage sig, hvis de selv 

skulle hjælpe borgeren med toiletbesøget. Ydermere handler dette om omsorg for den 

sundhedsprofessionelle, som ligeledes er et væsentligt tema i sundhedssektoren grundet arbejdets 

belastning og medfølgende risici fysisk og psykisk nedslidning. 

 

Selvhjulpenhed og værdighed:  
  

Vi stillede også spørgsmål til hvorvidt borgerne oplever en selvhjulpenhed ved brug af 

vasketoiletterne. Hertil svarede fysioterapeuten, at velfærdsteknologier støtter op omkring 

borgerens selvhjulpenhed ( Transskribering: 6 ).  
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‘Så længe eller al den stund, en teknologi kan understøtte en persons selvstændighed, 

selvhjulpenhed eller hjælpe uafhængighed, så er det er plus.’ ( Transskribering: 6 ). 

  

Hun mener altså, at vi ikke skal se velfærdsteknologier som noget der overtager 

sundhedsprofessionelles arbejde, men snarer forstå dem som et hjælpemiddel, der bidrager med at 

borgeren kan klare sig selv ( Transskribering: 7 ).  

  

Her kan Ihde’s kropsliggørelses-relation tages i betragtning. Som fysioterapeuten nævner, fungerer 

vasketoiletterne som et hjælpemiddel, der gør at borgeren kan klare sig selv. Ihde snakker om 

relationen mellem teknologi og menneske, hvor teknologien bliver kropsliggjort. Her er det 

teknologien der medvirker til at borgerens fysiske tilstand kan blive udvidet , altså kan borgeren 

selv bruge toilettet, uden hjælp, eller mindre hjælp af en sundhedsprofessionel. Det er ikke kun 

borgeren der får en forlængelse af kroppen, det gør den sundhedsprofessionelle nemlig også, da 

vedkommende ikke behøver at foretage sig særlige stillinger længere, for at tørre borgeren intime 

dele ( Verbeek 2005: 125 ). 

  

Evalueringen fra Teknologisk Institut viser, at vasketoiletterne ikke har forbedret 8 ud af 11 borgers 

selvhjulpenhed. De fleste kan ikke finde ud af benytte sig af vasketoiletterne, og har stadig brug for 

assistance, hvor nogle ikke havde brug for hjælp til vasketoiletterne til at starte med, og der dermed 

ikke er sket en forskel hos disse borgerer, når det kommer til selvhjulpenhed. Hos 2 af borgerne er 

der sket en forværring i forhold til selvhjulpenhed, men dette har noget af gøre med en forværring 

af deres sygdom, hvilket har ledt til at de har brug for meget mere hjælp. Der var sket en forbedring 

hos kun én borger, ud af de 11, hvor borgeren før vasketoilettet godt kunne tørre sig selv, men fik 

smerter i armene ved at gøre det, hvorved efter vasketoilettet blev implementeret, klarer borgeren 

det langt nemmere ( Gaedt og Pedersen, 2016: 11 ). 

  

Dette kan hjælpe os med at forstå at vasketoilettet ikke har bidraget til selvhjulpenhed for de enkelte 

borgere. Man kan hermed sige, at det ikke kun er toilettet, der har en rolle i at forøge 

selvhjulpenhed, men det har også noget at gøre med borgerens fysiske tilstand. Man kan således 

ikke ‘beskylde’ vasketoilettet for manglen af selvhjulpenhed, da andre faktorer også har en rolle.  
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I interviewet med sosu-assistenten, nævner hun en borger som hun har passet, som har udtrykt sig 

for, at føle sig mere selvstændig.  Hun fortæller, at den ældre dame startede med at have sine ben 

fyldt med dybe sår. Dette krævede omhyggelighed og nøjagtighed. Hun var ret usikker omkring 

sosu-assistentens måde, at tørre hende på. Hun blev ved med at bede hende om at tørre flere gange 

for at være sikker på, at det blev gjort ordentligt. Hun mistede et ben og fik derfor et vasketoilet, 

hvormed sosu-assistenten bemærkede en adfærdsændring  

( Transskribering: 13 ).                   

 

[...] og så lige pludselig så har hun gået fra den der usikker dame til, forstå mig ret, når du følger 

hende fra stuen af, så står hun og holder din hånd, ‘og vil du ikke nok være sød imod mig i dag’ 

agtig, ik, hvor du er sådan lidt, ‘jamen jeg er altid sød’, ‘jaaaa, men du ve, vil du ikke være 

omhyggelig’, ‘jo’, hvorimod når man kommer nu, så triller hun selv ind og så giver du hende lige 

en hånd, og så sætter hun sig og så siger hun; ‘ja du kan godt lige lukke døren’ ( Transskribering: 

13 ).                                            

                                                                                     

Dette viser, at den ældre dame altså har fået en større selvstændighed, ved benyttelsen af disse 

vasketoiletter. Ydermere viser teknologien sig at yde en bedre omsorg end plejepersonalet, som 

ifølge borgeren kan være mindre omhyggelig.  

  

Dog i evalueringen foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, viser det sig, at 

vasketoiletetterne ikke bidrager med at gøre borgerne helt selvhjulpne. Det vasketoiletterne gør, er 

at, gøre borgerne som i forvejen er meget selvhjulpne, endnu mere selvstændige når de skal på 

toilettet. Det er altså typisk de borgere der er friskere både fysisk og kognitivt, der har gavn af 

vasketoiletterne, eftersom de kan forstå hvordan de skal bruges. Dermed har de oftest ikke brug for 

personale. Hos andre borgere som har det kognitivt godt, men som har fysiske begrænsninger, er 

vasketoiletterne med til at gøre dem mere selvstændige. Her forklares der, at det har en stor 

betydning for borgerne, da dette styrker deres oplevelse af selvstændighed og værdighed ( 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 10-11 ). 

  

Under interviewene blev vores interviewpersoner også stillet et spørgsmål til om hvorvidt de mener, 

at brugen af vasketoiletterne indebærer en større grad af værdighed. 
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Sosu-assistenten svarer til dette;    

  

“Større grad af værdighed… Altså hvis… Altså hvis det var op til mig selv, så ville jeg sige ja, men 

hvis jeg sån skal vende den om, fordi jeg er, altså, jeg er et fagligt personale på det punkt, vil jeg 

sige absolut ikke, øhm, fordi vi ser jo ikke på mennesker på den måde. Det er bare en opgave der 

skal udføres, jeg kan ikke se noget nedværdigende i det overhovedet på deres vedkommende, men 

selvfølgelig hvis det var mig der sad der, så kan jeg godt se det.” ( Transskribering: 12 ) 

  

Sosu-assistenten mener altså, at for hendes vedkommende som en sundhedsprofessionel, så kan hun 

ikke se noget nedværdigende i at hjælpe borgeren med, at bruge disse vasketoiletter, da hun ser på 

mennesker som værende en del af hendes arbejde, og ikke som noget tabubelagt. Hun tilføjer dog, 

at på den anden side, kan hun godt se det nedværdigende for borgerens vedkommende, eftersom det 

er et følsomt punkt der er brug for assistance til. Dette fortæller os, at det er en kerneopgave for 

sundhedsprofessionelle, at yde personlig pleje, også når det kommer til toiletbesøg. De ser dermed 

ikke arbejdet som noget nedværdigende. Dog kan borgeren opfatte det på en anden måde. Borgeren 

kan se det som nedværdigende, eftersom det er vedkommendes intime dele, der skal tørres af en 

anden person. Hermed kan borgeren godt opleve det som noget der overskrider deres personlige 

grænse. Men eftersom det er en nødvendighed, bliver borgeren nødt til at accepterer det.  

 

Evalueringen fra Sundheds og omsorgsforvaltningen siger, at vasketoiletterne kan være med til at 

forbedre borgerens værdighed og selvstændighed, fordi at assistance bliver reduceret, og derfor 

lægger op til mere selvhjulpenhed for den enkelte borger ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

2017: 3 ). 

  

Man kan altså konkludere at borgerens tilstand har en stor betydning for, hvorvidt borgeren oplever 

selvhjulpenhed eller ej. Eksempelvis hos borgere med fysiske begrænsninger, kan det medføre med 

selvhjulpenhed end før, men udelukker ikke assistance fra sundhedsprofessionelle. For disse 

borgere opleves der også en større grad af værdighed, eftersom de selv kan udføre størstedelen af 

arbejdet selv. 
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Omsorg 
  

Under interviewet med fysioterepauten, nævner hun at man ikke skal se velfærdsteknologier som en 

erstatning for nærvær. Hun kommer med et eksempel med en borger, der er ked af det og er ensom. 

Denne borger har brug for en at snakke med, men eftersom en sundhedsprofessionel er i gang med 

sit arbejde inde ved siden af, kan det ikke lade sig gøre. 

  

‘Lige præcis, det kunne jo blive endnu værre. Så man skal aldrig visitere velfærdsteknologier som 

erstatning for det nærvær, den kontakt eller depression, det må, eller det er bare det værste man 

kan gøre. No go.’ ( Transskribering: 8 ). 

  

I denne sammenhæng, mener hun at man skal hyre sundhedsprofessionelle til, at sidde og snakke 

med borgere, der har brug for nogle at snakke med, i stedet for at se velfærdsteknologier som en 

erstatning for dette ( Transskribering: 8 ). Man kan altså sige, at der er en bekymring for hvad 

teknologier kan medføre; at teknologier på sigt vil overtage arbejdet eller reducere arbejdet til 

vedligeholdelse og anvendelse af teknologi.  

 

Samme holdning deler sosu-assistenten, da hun mener, at velfærdsteknologier ikke skal ses som en 

erstatning, men mere som et hjælpemiddel. Hun fortæller om en oplevelse, en af hendes forrige 

borgere som hun snakker med hverdag, har oplevet. Borgeren fortæller at hun prøvede, at snakke 

med den nye faste hjælper, som hun har fået, mens hun var i gang med at give hende tøj på, hvorved 

hjælperen svarede, at hun ikke skal snakke til hende, da hun ikke kan koncentrere sig. Her siger 

sosu-assistenten; 

  

‘Hvad er forskellen på hende og noget teknologisk der skal klare det? Derfor vil jeg hellere 

fastholde, at vi skal have nogen mennesker ude på arbejdet, som kan klare de her opgaver, fordi det 

er ikke nok at jeg bare sætter mig med dig, og taler med dig om hvordan du har det, der ligger også 

noget i omsorgen kommer jo nemlig i den måde jeg hjælper dig med tøjet på, den måde jeg for 

eksempel børster dine tænder, den måde jeg kigger dig i øjnene[…]’ ( Transskribering: 16 ). 

 

Hun siger, at der ikke er tale om omsorg mens man sidder på toilettet. Der er grænser for hvad man 

foretager sig og ikke foretager sig. Dermed siger hun, at hun ikke kan forestille sig, at 

vasketoiletterne skulle give plads til mere omsorg ( Transskribering: 16 ). Ydermere kan man sige, 
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at mennesker i denne sammenhæng også kan agere som instrumenter, når det kommer til den måde 

de yder omsorg på.  

 

Som Benner og Wrubel mener, kommer omsorgen frem hos mennesker når man bekymrer sig for 

nogen eller noget ( Larsen, 1997 ). Eftersom den omtalte, nye sundhedsprofessionel, ikke ønskede 

at lytte til borgeren og fokuserede mere på at udføre opgaven, kan man sige, at hun vægter arbejdet 

mere end omsorgen for borgeren. I modsætning til dette, kan man se en tydelig form for omsorg hos 

vores interviewperson, der stadig har kontakt til borgeren, selvom hun ikke arbejder for hende 

længere. 

Denne situation kan forekomme hos adskillige sundhedsplejere og man kan derfor sige at 

manglende omsorg kan medføre, at sundhedsplejeren og borgerens relation bliver svækket, da 

arbejdet prioriteres højere end borgerens følelser og tanker. 

 

Sosu-assistenten mener ydermere, at implementeringen af vasketoiletter på baggrund af mere tid til 

nærvær, er et dårligt argument, da hun mener, at menneske interaktion, er det der bidrager til 

omsorg ( Transskribering: 17 ). 

  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mener dog, at der er plads til mere kvalitetstid med borgerne, 

da de kan, i stedet for at hjælpe dem med at vaske og tørre sig, sidde og snakke med borgeren ( 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 17 ). 

  

Hertil kan Martinsens omsorgsfilosofi også spille ind. Hun mener, at lige meget hvad, så indgår 

man i en relation og har omsorg, når man indgår med et andet menneske. Eftersom man evt. giver 

en hjælpende hånd til den ældre, så sker der per automatik en relation og dermed opstår der også 

omsorg til borgeren ( Overgaard, 1997 ). 

  

De sygeplejersker som Kollak og Saborowski har interviewet, deler samme holdning som sosu-

assistenten. De nævner, at de hellere ville have mere personale, end teknologi, da de mener, at det 

medfører et reduktion af den sociale nærvær, der er mellem en borger og en sundhedsprofessionel ( 

Saborowski og Kollak, 2014: 136 ). 

I denne sammenhæng, var der også andre interviewpersoner, der gik på, at den sociale nærvær er 

mere vigtig for borgeren end de teknologiske hjælpemidler ( Saborowski og Kollak, 2014: 138 ). 
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Mol, Moser og Pols udtaler sig om, at teknologier ikke fungerer præcis som der er designet til at 

fungere. Teknologien har flere effekter, hvor nogle af effekterne kan forudsiges og andre ikke kan. 

Som nævnt tidligere, fungerer vasketoiletterne fint for nogen og mindre godt for andre. Dette er 

fordi, at vasketoilettet ikke skal ses, som noget der leder til fiasko eller succes, men noget der er 

afhængig af omsorgsarbejdet. Altså vasketoiletterne kan give bedst udbytte hvis omsorg er en del af 

processen ( Mol, Moser og Pols, 2010: 14 ). 

Både sosu assistenten og fysioterapeuten nævner, at der ikke er tale om mere tid til omsorg, når der 

gøres brug af vasketoilettet, men der findes en omsorg i og med, at der bliver hjulpet til med 

eksempelvis at hive bukserne op på en ældre og eksempelvis, at teknologien yder til den 

sundhedsprofessionelle ved at skåne ryggen. Mol, Moser og Pols nævner, at omsorgen kommer 

gennem oplevelsen, og er afhængig af færdigheder, som hermed bliver tilpasset og forbedret, når 

der eksperimenteres med det ( Mol, Moser og Pols, 2010: 14 ). I denne sammenhæng nævner 

fysioterapeuten, at der skal kigges på behovet af borgeren, hvormed teknologien skal tilpasse sig 

borgeren. 

Dermed kan man sige, at omsorg og vasketoiletterne går hånd i hånd med hinanden. 

  

Der er delte holdninger omkring, at omsorgen burde foregå udenfor toiletbesøget og at man ikke 

skal se implementeringen af vasketoilettet som noget der bidrager til omsorg. Her begrundes der, at 

en dialog på badeværelset ikke kan reducere følelsen af ensomhed hos borgeren og at der dermed 

hellere burde hyres mere personale til at sidde med borgerne og fordybe sig i en samtale uden for 

badeværelset. Af denne grund ønskes der mere personale end teknologi. En anden holdning 

indebærer, at vasketoiletterne kan bidrage med mere nærvær og kontakt mellem 

sundhedsprofessionelle og borgere, da der ikke skal bruges tid på at vaske og tørre borgeren. 

Ligeledes kan man diskutere hvorvidt de sundhedsprofessionelle ser velfærdsteknologi som en 

hjælp, idet deres fokus bliver på teknologien, der styrer arbejdstiden. 

  

Konklusion på analyse 
  

Ud fra vores analyse kan vi konkludere flere perspektiver. Først og fremmest kan man sige at 

fokusset mere henvender sig på teknologien frem for borgeren, da der bliver klaget over at der 

mangler tid, til at udføre andre opgaver, når vasketoilet bidrager til bedre hygiejne for borgeren. 

Derudover er vi også kommet frem til at vasketoilettet medvirker til at borgerens fysiske tilstand 
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kan blive udvidet, samtidig med at den sundhedsprofessionelle også får en forlængelse af kroppen, 

da vedkommende ikke skal bruge kræfter på at foretage sig af besværlige stillinger, som fysisk kan 

skade dem.  

 

I denne sammenhæng er der brug for mere viden omkring selve vaskeotiletterne, for at de kan give 

den bedst mulige udbytte hos borgeren. Der skal arbejdes sammen med borgeren, hvor 

vasketoilettet skal tilpasse sig borgerens behov. Her vil vasketoilettet give bedst mulige udbytte, da 

den sundhedsprofessionelle og borgeren vil have en forståelse for hinandens ønsker og behov. 

Der menes at omsorgen ikke skal ses i sammenhæng med vasketoilet, da det ikke er vasketoilettets 

hensigt. Ifølge vores empiri er vi kommet frem til at vasketoilettet ikke er med til at frigive tid til 

nærhed, eftersom det tager meget længere tid. Hermed kan man sige at relationen mellem en 

sundhedsprofessionel og en borger bliver svækket. 

  

Teknologien i sig selv kan ikke ses som noget der er færdigudviklet, netop af denne grund, at den 

ikke er tilpasset sig de enkelte borgere. Her er det borgeren der nemlig skal tilpasse sig 

vasketoilettet, da vasketoilettet blev udviklet med henblik på wellness og derfor har et design der er 

rettet mod en brugergruppe, der ikke har fysiske begrænsninger, som de borgere vi undersøger, har.  

Ydermere tager vasketoiletter længere tid end brugen af almindelige toiletter, som kan ses som et 

minus. Dog giver vasketoiletterne borgeren en bedre hygiejne, samt giver det den 

sundhedsprofessionelle mere tid til at udføre andre opgaver, eller giver muligheden for at foretage 

en dialog med borgeren. 

 
  

Diskussion 
 
Ud fra vores analyse ville vi diskutere de forskellige holdninger der er omkring vasketoilettet.  

Fysioterepeuten samt sosu-assistenten udtaler sig om, at man ikke kan se vasketoilettet som en 

erstatning for arbejdet de sundhedsprofessionelle udføre, men mere kan se på det som et 

hjælpemiddel. Dog kan man vende den om, og sige at velfærdsteknologier stadig kan forstås som en 

erstatning for arbejdet der udføres af en sundhedsprofessionel, da der lige pludseligt skal vendes til 

at en teknologi gør arbejdet for en. Her kan en borger let se velfærdsteknologien som noget der 

overtager arbejdet, end vasketoilettet som et hjælpemiddel. I en kvantitativ undersøgelse foretaget 

af Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) omkring velfærdsteknologi, med omkring 1.803 deltager, 
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hovedsageligt social- og sundhedsassistent samt social og sundhedshjælpere, som er ansat i 

hjemmeplejen, på plejehjem og aktivitetscentre, viser det sig, at 21 personer ud af deltagerne 

advarer mod, at teknologierne overtager den menneskelige kontakt, der er mellem borger og 

sundhedsprofessionelle, som de mener teknologien ikke kan erstatte ( Hansen og Larsen, 2017: 14 ). 

Det skal altså siges, at der var mulighed for at skrive yderligere kommentarer til brugen af 

velfærdsteknologier i samarbejde med deres arbejde, hvor der var 123 der valgte at skrive noget. 

Det er altså 21 ud af de 123 sundhedsprofessionelle der beskriver dette, og ikke 21 ud af 1.803 

deltagere. Altså kan man sige, at hvis sundhedsprofessionelle mener, at velfærdsteknologier 

overtager den menneskelige kontakt, så kan man forestille sig at der vil være borgere der mener det 

samme, eftersom det primært er dem der er brugerne af disse toiletter.  

 

I sammenhæng med dette kunne man tage borgerne, der ikke var trygge ved vasketoilettet i 

betragtning. Disse borgere var nemlig ikke trygge ved lydene samt vaske og tørre funktionerne 

vasketoilettet har. Hos disse borgere fungerer hjælpen fra en sundhedsprofessionel langt bedre end 

vasketoilettet, da de ikke skal udstilles for disse funktioner, som de ikke er trygge ved. På denne 

måde vil relationen mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle også styrkes eftersom borgeren 

finder en tryghed i den sundhedsprofessionelles hjælp, i stedet for at føle sig utryg ved brugen af 

vasketoilettet, som ellers kan medføre en strid mellem borgen og den sundhedsprofessionelle.  I 

samme undersøgelse, som nævnt tidligere, foretaget af FOA, svarer 16 ud af 280 

sundhedsprofessionelle dog, som valgfrit svar til at beskrive betydningen velfærdsteknologi har for 

deres faglige kontakt til borgerne, at de oplever at velfærdsteknologien gør borgerne mere trygge. 

Dette sker dog på bekostning af, at den sundhedsprofessionelle skal bevidst arbejde på, at få 

borgeren til at føle sig mere tryg ( Hansen og Larsen, 2017: 10 ).  

 

Fordi at velfærdsteknologien kan forstås som en erstatning af sundhedsprofessionelles arbejde, så 

har det også en betydning for omsorgen, der er mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle. 

Fysioterepauten nævner, dog at vaskeotiletter ikke skal ses som noget der bidrager til omsorg. Hvis 

der ønskes omsorg, så mener hun, at der evt. kunne hyres flere sundhedsprofessionelle, der sidder 

med borgeren og har en dialog. Denne holdning deler konkurrencekommisæren i EU, Margrethe 

Vestager, også. Hun siger; 
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“Ensomhed løser man ikke ved, at et menneske støvsuger i stedet for en robot. Det løser man ved, at 

naboen har tid til at komme ind til en kop kaffe” ( Gjertsen og Rytgaard, 2013 ) 

 

Her mener Vestager, at det ikke er plejepersonalet der har til opgave at indgå i en social relation 

med borgeren. I denne sammenhæng mener hun dermed at, de heller ikke skal stå for pleje, men at 

det er private netværk, som borgeren har, der skal gøre dette. Hun nævner ydermere, at det er fint, at 

erstatte plejen som en sundhedsplejer yder, altså den del der ikke indeholder omsorg, med 

teknologier, men hun mener, ligesom fysiotereapeuten, at problemerne fremkommer, når man 

erstatter teknologien med pleje, som der før i tiden indeholdte omsorg   

( Gjertsen og Rytgaard, 2013 ). 

 

Medmere er sosu-assistenten enig med fysioterepeuten, da hun også mener, at der ikke er tale om 

omsorg, når man snakker om toiletbesøg; 

 

‘Jeg kommer jo ikke til at give dig omsorg, mens du sidder og skider. Altså forstå mig ret, du står jo 

heller ikke og taler i telefon mens du sidder på toilettet. Der er grænser for hvad man gør og hvad 

man ikke gør[…]’ ( Transskribering: 16 ). 

 

Dog modsiger sosu-assistenten sig selv, da hun siger;  

 

‘Ja, igen det der med stillinger; det har hjulpet en hel del, jeg vil så også sige at, nu lyder det meget 

meget mærkeligt at sidde og sige at man taler med dem i den position, men så lige pludselig så har 

du også tid til at lytte til hvad det er hun siger til dig, have tid til at svare hende, og fordybe dig i en 

samtale med hende, selvom man kunne argumentere for at man ikke burde tale med dem når de er 

på toilettet, men altså, det er der nogen mennesker der synes er rart, øhm, så ja, først og fremmest 

helt klart; arbejdsstillingerne’ ( Transskribering: 14 ). 

 

Her siger sosu-assistent indirekte, at der er en form for omsorg, der finder sted, da hun får mere tid 

til at lytte og fordybe sig i hvad borgeren har, at sige. Ydermere siger sosu-assistenten at menneske 

interaktion, er det der bidrager til omsorg. 
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Her kan man sige, at dette faktisk er tilfældet ved brugen af vasketoilettet. Selvom vasketoilettet er 

en teknologi, vil menneskeinteraktionen altid være til stede, så længe borgeren har brug for hjælp til 

at bruge teknologien. Denne påstand understøttes af evalueringen fra Sundhed- og 

Omsorgsforvaltningen. De mener nemlig, at borgerne der er i stand til at bruge vasketoiletterne, kan 

få mere kvalitetstid med de sundhedsprofesionelle, da de får mere tid til at starte en dialog med 

borgeren. Dette kan lade sig gøre, da den sundhedsprofessionelle ikke skal tænke på at vaske og 

tørre borgeren, som de nu ellers skulle gøre uden vasketoilettet. Her har den sundhedsprofessionelle 

lettere ved, at være i øjenhøjde med borgeren, eftersom de ikke skal fokusere på, at tørre og vaske 

dem, hvorved de undgår at foretage sig diverse stillinger, som i længden kan gå ud over deres 

fysiske helbred ( Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2017: 17 ). I undersøgelsen af 

sundhedsprofessionelle, der arbejder med velfærdsteknologier, viser det sig også, at 28 ud af de 280 

(her havde de mulighed, som førnævnt, at beskrive betydningen som velfærdsteknologien har for 

deres kontakt til borgerne), mener at velfærdsteknologi gør det lettere at samarbejde med borgeren, 

da der bliver skabt en bedre kommunikation med borgeren, netop fordi borgerne er inddraget. 

Ydermere skriver 21 ud af de 280 sundhedsprofessionelle, at velfærdsteknologi giver dem mere tid 

til den personlige kontakt til borgeren ( Hansen og Larsen, 2017: 10 ).  

Dog advarer 32 ud af de 280 sundhedsprofessionelle, at den personlige kontakt mellem borgeren og 

sundhedsprofessionelle, kan gå tabt ved at indføre velfærdsteknologier. Dette kunne være fordi, at 

brugen af velfærdsteknologi giver en tidsbesparelse, som ikke har nogen fordel for borgeren ( 

Hansen og Larsen, 2017: 10 ).  

 

Vasketoilettet forventes at give borgerne en større oplevelse af værdighed, samt kan den gode 

dialog mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle medføre, at der undgås konfliter og 

stressede situationer mellem den sundhedsprofesionelle og borgeren ( Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, 2017: 17 ). 

 

Hertil kan man belyse Ingrid Kollak og Maxine Saborowskis interviewpersoners synspunkt, om at 

der er behov for mere personale, da de mener at teknologien reducerer den sociale nærvær, der er 

mellem borgere og sundhedsprofessionelle. Man kan dog sige, at det sociale nærvær stadig er til 

stede da de fleste borgere, i evalueringen foretaget af Teknologisk Institut, forklarer, at 

vasketoiletterne ikke har forbedret deres selvhjulpenhed, netop fordi de stadig har brug for 

hjælp.  De har blandt andet brug for hjælp til at sidde på toilettet, trække bukser op, til at trække ud 
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osv., og mens dette sker, så sker der stadig en interaktion og det sociale nærvær bliver derfor ikke 

reduceret så meget, at det har en effekt på det generelle sociale nærvær mellem borgere og 

sundhedsprofessionel.  

Ydermere er én af grundene til implementeringen af vasketoiletterne sket på baggrund af tanken om 

at give ældre mere selvhjulpenhed, men dette er ikke altid tilfældet, da det kommer an på borgeren 

tilstand. En borger med fysiske begrænsninger, kan have det sværere ved at klare sine opgaver selv 

og derfor kan vasketoiletter være til gavn for vedkommende, men på den anden side kan 

vasketoilettet ikke bidrage til selvhjulpenhed hvis en borger har en kognitiv nedsættelse, da 

borgeren ikke vil forstå hvordan vasketoilettet skal bruges.  

 

Sosu-assistent siger at nogle af borgerne slet ikke ønsker at bruge vasketoilettet, og man ikke kan få 

en grund ud af hvorfor dette er tilfældet. Hertil nævner fysioterepeuten også, at nogle af borgerne på 

plejehjemmet bare bruger vasketoilettet som almindelige toiletter. Som Kollak og Saborowski 

nævner, så kan det være, at måske borgerne og de sundhedsprofessionelle har brug for mere 

undervisning i hvordan vasketoiletterne skal bruges, og dette kunne måske medføre, at flere borgere 

bruger toiletterne mere. Denne undervisning, kan også bidrage til at de borgere der ser vasketoilettet 

som noget fremmed, kan sætte sig ind i teknologien og dermed virke mindre skeptiske, når det 

kommer til brugen af vasketoiletter. I undersøgelsen fra FOA blev de sundhedsprofessionelle også 

adspurgt om hvorvidt der er behov for oplæring ved brug af velfærdsteknologier. Hertil svarede en 

sosu-assistent, som arbejder i hjemmeplejen; 

 

‘Der skal rigtig oplæring til, både til de faste, til afløsere og til nystartet personale. Det er ikke altid 

en god ide at blive oplært af en kollega [...] Jeg har selv prøvet at skulle oplæres i videotelefoni og 

fik meget sparsom oplæring [...] Jeg føler fortsat ikke, jeg er klædt 100 % på til at løse opgaven’ ( 

Hansen og Larsen, 2017: 14 ). 

 

I dette tilfælde kan man sige at sosu-assistent kan føle sig utryg i at hjælpe borgeren med at udføre 

arbejdet, da vedkommende ikke føler sig nok oplært. Man kan dermed sige, at der er en enighed om 

at der er brug for mere oplæring hos sundhedsprofessionelle i plejeområdet.  

 

Sosu-assistent, siger, at hun kun kan se én fordel ved vasketoiletterne, og det er at det hjælper hende 

med de svære stillinger hun skulle foretage sig for at hjælpe borgerne, før vasketoiletterne. Men 
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alligevel siger hun, at vasketoiletterne tager lang tid, hvor hun bare skal stå og vente, og derfor kan 

hun hurtigere selv udføre arbejdet. Sundheds og Omsorgsforvaltningen deler samme holdning, 

eftersom de også mener, at vasketoiletterne ikke bidrager til tidsbesparelse, eftersom de netop tager 

længere tid end de almindelige toiletter. Man kunne dog sige, at i stedet for at vente, kan man 

udføre andre små opgaver i mellemtiden, der ville gøre op for den tid hvor man alligevel skal stå og 

vente, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også nævner i deres evaluering. Sosu-assistenten 

begrunder med, at dette ikke kan lade sig gøre, da de fleste gerne vil have, at man skal være ved 

deres side. Dette behøver dog ikke altid at være tilfældet, da nogle ældre borgerer, måske godt kan 

lide den privathed der fremkommer, når sundhedsprofessionelle lige pludselig ikke står og venter på 

vedkommende, mens han/hun bruger toilettet. 

 

Konklusion 
 

Vasketoiletter er en velfærdsteknologi der har til funktion at vaske og tørre et individs intime dele, 

automatisk. Den bliver aktiveret af et panel, som er monteret tæt ved toilettet. Dette sker ved hjælp 

af en fjernbetjening eller ved en knap. Hertil er det muligt at justere vandtemperaturen efter behov.  

 

Vi har i dette projekt undersøgt indflydelsen vasketoiletter har på relationen mellem 

sundhedsprofessionelle og borgere. Vi har foretaget interviews på to sundhedsprofessionelle, en 

social- og sundhedsassistent og en fysioterepeut, herunder enkelte semistrukturerede 

interviews.  Formålet med interviews, var at få et indblik i både de sundhedsprofessionelle, samt 

ældre borgeres oplevelse af vasketoiletterne, hvorved vi ville kunne sige noget om deres indbyrdes 

relation. Vi havde dog ikke mulighed for at interviewe borgere, og i denne sammenhæng, havde vi 

ikke nok interviewpersoner. Dermed har vi været nødt til, at gøre brug af sekundære kilder, som 

indeholder interviews af borgere og sundhedsprofessionelle der gør brug af og beskæftiger sig med 

vasketoiletter. Ud fra empirien, kan vi konkludere at på grund af vasketoilettet, så er der hos nogle 

ikke et reelt nærvær mellem borgere og de sundhedsprofessionelle, altså deres kommunikation 

bliver formindsket. Dog er dette ikke tilfældet hos andre sundhedsprofessionelle, da der også kan 

argumenteres for, at den tid borgen bruger på vasketoiletter, giver mere tid til fordybning i samtaler 

og dermed bidrager til en fælles forståelse mellem borger og sundhedsprofessionelle. Udover dette, 

er der behov for mere oplæring i forhold til vaskeotiletterne, da der ikke kendes nok til dette. I 
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denne sammenhæng kræver det, at de sundhedsprofessionelle har et grundigt kendskab til borgeren, 

da vasketoiletterne skal tilpasse borgerens behov.  

 

Vasketoiletterne fører til mere selvhjulpenhed hos borgere med fysiske begrænsninger, da de ikke 

har behov for ekstra hjælp af en sundhedsprofessionel. Dog har de stadig brug for hjælp til blandt 

andet at hive bukser op, til at blive sat på toilettet mm. Hvor selvhjulpenheden hos borgere med 

fysiske begrænsninger har vist sig at være en følge af vasketoilettet, virker det mindre godt hos 

borgere med en kognitiv nedsættelse, da de ikke kan finde ud af at betjene vasketoilettet. Dette 

betyder, at der ikke sker en forandring hos dem, når det kommer til selvhjulpenhed.  

 

Udover dette havde vi en antagelse om at velfærdsteknologier kan virke fremmede for ældre 

borgere. Vores antagelse var til dels sand, da det helt kommer an på hvilken opfattelse den ældre 

borger har på teknologi. Nogle har det fint med vasketoiletterne, og andre mindre fint. 

 

 

Perspektivering 
 
I dette afsnit ville vi komme ind på om hvorvidt velfærdsteknologier har haft gavn eller ikke, på et 

samfundsmæssigt plan. Derudover ville vi komme ind på det etiske dilemma ved indførelsen af 

flere velfærdsteknologier.  

 

I et kommunalt program for velfærdsteknologi, foretaget af Kommunernes Landsforening, viser det, 

at kommunerne i Danmark har fra 2014 til 2016, sparet 521 millioner kroner, ved at implementere 

forskellige velfærdsteknologier i ældreplejen og handicapplejen.  

Derudover mener 63 procent af de ansatte der beskæftiger sig med ældre og handicappede borger, 

at teknologier giver et bedre arbejdsmiljø ( Ritzau, 2017 ). 

Ydermere kan det ses, at velfærdsteknologier er eftertragtet blandt den danske befolkning. Fra en 

undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik, er borgere i alderen 16 til 89 år, blevet adspurgt om 

hvorvidt de mener, at velfærdsteknologier vil være en god mulighed for dem. Hertil svarede hele 82 

procent, at velfærdsteknologier i nogen grad, eller i høj grad ville være til gavn for befolkningen, og 

ville være en god mulighed for borgere, når de på et tidspunkt får behov for disse. Disse tal viser 

altså, at borgerne har en positiv forventning og tillid til velfærdsteknologier. Hertil kan man sige, at 
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regeringen ønsker en udbredelse af velfærdsteknologier i Danmark, samt også andre digitale 

velfærdsløsninger. I sammenhæng med dette, har de besluttet sig for, at etablere en investeringsfond 

på 410 millioner kroner i 2018 til 2022 ( Digitaliseringsstyrelsen, 2018 ). 

 

Ydermere skriver Digitaliseringsstyrelsen at disse velfærdsteknologier er et godt hjælpemiddel til 

borgerne, patienter samt samfundsøkonomien. Hertil har Strategi for digital velfærd sikret en 

løsning der går ud på, at frem mod 2020 skal velfærdsteknologier være en selvfølge på 

sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet (Digitaliseringsstyrelsen, I.D ).  

 

Det kan godt være at implementeringen af disse velfærdsteknologier er eftertragtet af den danske 

befolkning og ydermere er en besparelse for regeringen, men det kan diskuteres om det i realiteten 

overhovedet er en succes i praksis.  

 

Det viser sig, at flere velfærdsteknologier ikke virker i plejehjem, da de er tilegnet private hjem. Her 

kan man tage robotstøvsuger som et eksempel, da flere kommuner oplever at de ikke fungerer på 

plejecentre.  

Endnu en velfærdsteknologi der tyder på dette, er selvmonitoreringsapparater inden for telemedicin. 

Her nævnes der i et studie, at en hjertepatient skulle veje sig selv i sit hjem, men dette kunne ikke 

lade sig gøre, da vægten målte ukorrekt. Grunden til dette, var at den kun fungerede på et fast 

underlag, og da patienten havde tæpper, blev hun nødt til at bruge en bageplade som underlag ( 

Langstrup, 2014: 227 ).  

 

Hvis man kigger på dette på et samfundsmæssigt plan, bliver man nødt til at foretage ændringer på 

udstyr, for at tilpasse borgeres behov. Altså, har man brug for mere økonomisk støtte, som skal gå 

på at ændre teknologiske udstyr, så de besparelser der blev nævnt tidligere, kan i realiteten være 

reduceret, hvis man tager dette i betragtning. 

 

Eftersom man kan se, at der faktisk er en stor efterspørgsel blandt befolkningen, omkring 

implementeringen af flere velfærdsteknologier, så kan man på den anden side også diskutere det 

etiske aspekt ved disse velfærdsteknologier. Eksempelvis har Danmarks Statistik udregnet, at den 

danske befolkning vil forventes at vokse med 4,8 procent eller 279.000 over de næste ti år. Det 

viser sig, at det primært vil være flere ældre. I en statistisk vises der at aldersgruppen 65 til 79-årige, 
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ville forventes at forhøjes med 58.000, som vil betyde 7 procent mere end i dag, samt forventes det 

at aldersgruppen, 80 årige, vil vokse med 150.000 personer, altså 58 procent flere end i dag, i løbet 

af de næste ti år (Danmarks Statistik, 2018).  

 

Med et stigende antal ældre i den danske befolkning, viser det sig også, at der faktisk er blevet 

implementeret flere velfærdsteknologier specielt rettet mod ældre. Eksempelvis er telemedicin, 

blevet meget udbredt og har til dels haft været til gavn, for både samfundet og den ældre generation. 

Der er mulighed for videokonsultation med læger eller andre sundhedsprofessionelle, som gavner 

ældre i den forstand, at man eksempelvis ikke skal bruge tid på at transportere sig frem og tilbage 

på hospitaler, læger mm. I de seneste år, har sociale robotter være meget brugbare, eksempelvis er 

der blevet implementeret elektriske måtter, som sidder fast i den ældres seng. Denne måtte kunne 

slå alarm, hvis den ældre pludseligt falder fra sengen, eller hvis den ældre i et bestemt tidsrum ikke 

vender tilbage. Dette vil den ældres kontaktperson, som oftest er i form af en sundhedsprofessionel, 

hurtigt blive advaret om, og derfra kan tilkalde hjælp, hvis nødvendigt. I denne sammenhæng er der 

indført diverse GPS-systemer, som har til formål at overvåge ældre, demente mm. Alle disse 

hjælpemidler har til primært, formål at gøre den ældre mere selvhjulpen, og give dem en form for 

livskvalitet. Det er ydermere en hurtig løsning på et problem, og derfor spares der tid for begge 

parter, altså den ældre og den sundhedsprofessionelle (ÆldreForum, 2010: 20 ). Men en del af disse 

velfærdsteknologier indebærer også en kontrol, som kan virke krænkende for den ældres privatliv.  

Så det kan vel diskuteres om efterspørgslen af flere velfærdsteknologier overhovedet bidrager til 

øget livskvalitet og velfærd, som de ellers nu har til formål at gøre? 

I realiteten er begreberne ‘livskvalitet’ og ‘velfærd’ ikke klart defineret, og hermed også besværlige 

at definere, eftersom, hvad det gode liv indebærer, er ret subjektivt. Derfor er det vigtigt at diskutere 

de etiske dilemmaer der er ved en ny teknologi, før den implementeres, da dette godt kan frases 

(ÆldreForum, 2010: 21 ). Når man i dag tænker på, at implementere flere velfærdsteknologier, 

tænkes det hovedsageligt på baggrund af de økonomiske forhold ( Lund, I.D: 1 ).  

Det er klart at disse velfærdsteknologier har praktiske fordele for ældre, dog udfordre de, de 

menneskelige værdier på mange punkter (ÆldreForum, 2010: 21 ). 

 

Uffe Lund er konsulent i Etikos, som er et videnscenter for praktisk etik. Han nævner nogle 

generelle etiske dilemmaer, der forekommer ved velfærdsteknologier. Først og fremmest 

argumenterer han for, at velfærdsteknologier er til gavn for ældre eftersom det bidrager til de ældres 
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selvbestemmelse. Han mener dog, at velfærdsteknologier hæmmer oplevelsen af den nære relation, 

der opstår mellem en sundhedsprofessionel og en ældre. ‘De varme hænder’ bliver altså erstattet 

med de ‘kolde hænder’. Det kan godt være at velfærdsteknologien styrker de ældres 

selvbestemmelse, men tit så forsvinder den nære relation, hvilket er en vigtig del, specielt hos ældre 

( Lund, I.D: 2 ).  

Et andet aspekt Lund nævner, er at nogle ældre bliver snydt og manipuleret. Eksempelvis har man 

udviklet en robotsæl ved navn Paro. Denne sæl har nogle menneskelige adfærd og træk, som kan 

hjælpe en ældre borger med at give vedkommende mere nærvær og omsorg. Dog er robotsælen 

Paro ikke noget virkeligt, og når den ældre tillægger denne velfærdsteknologi en værdi, så bliver 

den ældre snydt og manipuleret med. Denne robotsæl krænker princippet om værdighed, og får den 

ældre til at leve på en løgn ( Lund, I.D: 3 ).   

 

De fleste velfærdsteknologier knyttet, hovedsageligt til ældre mennesker, indsamler forskellige data 

om brugeren. Disse velfærdsteknologier har også oftest en overvågningsmekanisme af en eller 

anden form i sig, så det er lettere at undgå de værste situationer der måske kunne have forekommet, 

hvis ikke der var en overvågning. Dog kræver disse velfærdsteknologier data på forskellige 

tidspunkter, og disse lagres tit i en server. Denne registrering hjælper den ældre en del, da det kan 

ske automatisk. Derudover øger den kvaliteten af hjælpen. Disse data kan være i form af blodsukker 

målinger, der sendes hver tredje time. Det kan også være navn, cpr-nummer, adresse, billeder og 

mange andre helbredsoplysninger og persondata. Det kan desuden også være i form af den ældres 

specifikke handlinger, og bevægelsesmønstre, der angives med tidspunkter. Formålet med at 

indføre alle disse overvågningsmekanismer i en velfærdsteknologi, er jo for at kunne yde den bedste 

hjælp for den ældre, eller den demente. Dog skal det på den anden side også forstås, at alle disse 

data kan opfattes som en krænkelse af den ældres privatliv, og at en del mennesker i realiteten 

faktisk har adgang til vedkommendes informationer (ÆldreForum, 2010: 25 ). 

 

Hertil nævner Lund, at disse GPS-tracker fungerer som en form for skjult kontrol. Det virker 

krænkende for den ældre, når vedkommende ikke har en selvbestemmelse og/eller værdighed i den 

handling den ældre foretager sig. Dog kan det i dette tilfælde og i robotsælen Paros’ tilfælde være, 

at de ældre ikke selv oplever, at de bliver snydt og overvåget. Men i realiteten, nævner Lund, så  er 

de pårørende godt klar over, at den ældres selvbestemmelse begrænses og at der bliver kontrolleret 

og overvåget.  
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Det Etiske Råd har lavet en udtalelse om velfærdsteknologier, og i denne nævner de, at Danmark 

har et håb om at have en førende rolle inden for velfærdsteknologi og ønsker specielt, at disse 

teknologier gør en forskel på de ældres liv, med hensyn til omsorg og den fysiske pleje. Dog 

nævner De Etiske Råd, at den mest væsentligste problem ved indførelsen af velfærdsteknologier, er 

om hvorvidt disse supplerer eller erstatter den menneskelige kontakt  

( Det Etiske Råd, 2010: 9 - 10 ).  

De nævner, at de velfærdsteknologier måske gavner med, er at, de sundhedsprofessionelle spares 

for at overskride de intime grænser som personlige hygiejne. På denne måde er der også mere tid til 

snak og tilstedeværelse. Dog nævner Det Etiske Råd at der stadig er en bekymring for, at 

velfærdsteknologier kommer til at erstatte den menneskelige kontakt, og at robotter som Paro vil 

yde omsorg for en ældre, i stedet for et menneske, altså en sundhedsprofessionel ( Det Etiske Råd, 

2010: 9 - 10 ).  

Det Etiske Råd nævner at velfærdsteknologier og sociale robotter kan i en vis forstand være 

behjælpelige, men hvis de pludseligt skal overtage de intime opgaver, så ville vores billede af hvad 

der er menneskelig omsorg nemlig også ændres ( Det Etiske Råd, 2010: 9 - 10 ).  

Dette kan etisk set også diskuteres, da nogle vil mene, at dette vil bidrage til at den enkelte ældre 

borger vil få mere frihed og værdighed, fordi vedkommende ikke er tvunget til at få hjælp af andre 

mennesker på områder der er ret private og intime ( Det Etiske Råd, 2010: 10 - 11 ).  

På den anden side, ville andre mene at det er forkert, eftersom den menneskelige kontakt går tabt. 

De vil her mene, at omsorg kun opstår gennem to personer, og ikke gennem en person og en 

maskine ( Det Etiske Råd, 2010: 10 - 11 ).  

 

Det viser sig dog at i nutidens forskning, at der ikke skal så meget til for mennesker at give ting 

følelser. Man er blevet mere tilbøjelige til at relatere ting omkring sig, til have et indre liv, og ser 

objektet som en subjektiv genstand. Vi kender det fra barndommen, hvor man eksempelvis besjæler 

dukker eller bamser. Det er noget vi er oplært i fra barndommen, så hvorfor vil det ikke være muligt 

som ældre? ( Det Etiske Råd, 2010: 12 ). 

Det Etiske Råd mener altså, at man ikke behøves at være udviklet fuldt kognitivt, før at det er 

muligt for mennesker at indgå i forskellige følelsesmæssige relationer til en teknologi. 
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Så når der skal implementeres velfærdsteknologier, er det vigtigt ikke kun at tænke på de 

økonomiske gavn, men også de etiske dilemmaer de kan medføre. Det er vigtigt at lave en grundig 

undersøgelse og diskussioner om de etiske aspekter der kan rejse sig, ved en ny velfærdsteknologi. 

Hvis ikke dette gøres kan det nemlig risikere en krænkelse og en umyndiggørelse af den ældre 

borger (ÆldreForum, 2010: 26-27 ). 
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