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Introduktion 

Abstract 

The following project is a design-focused solution, based on the problems regarding the use 
of wash toilets as a healthcare technology in Danish nursing homes. We address the 
problems with the wash toilets based on their users, which primarily include the elderly 
people and health professionals who are part of the Danish healthcare-system. Our goal is 
to ensure that the technology becomes easier to use in order to fulfil the need for care that 
elderly people have. This requires us to understand what kind of care-needs the wash toilet 
is expected to fulfil. In order to do this we have to understand what good care means when 
we’re talking about wash toilets. When looking at the wash toilet Aspen Bidet Jasmin, we 
see that hygiene, comfort and usability are among the most important care-features. So how 
do we improve the availability of these features? That is what this project seeks to answer 
through a redesign of the Aspen Bidet Jasmin remote interface. By improving the button 
location, the use of symbols and colours our aim is to make the technology’s many functions 
- and therefore also the care - more easily accessible. While doing this we also aim to get a 
deeper understanding of how care and technology entangles in the healthcare-system. This 
project has produced a design and knowledge to deepen our understanding of the wash 
toilet’s role in Danish healthcare – and in doing so, it also contributes to understanding future 
problems and seeing where our current knowledge is incomplete.  

Problemfelt 

Hvad er et vasketoilet og hvor kommer det fra? 

Der er mange forskellige modeller af vasketoiletter som vi ser implementeret som 
velfærdsteknologier i Danmark i dag. Af hensyn til projektets begrænsninger vil vi primært 
beskæftige os med modellen Jasmin af Aspen Bidet, der vil blive beskrevet detaljeret i 
analysen. 

“Vasketoilet” er det overordnede navn for enhver form for elektrisk toilet-teknologi, der 
bruger vand til at vaske brugeren efter et toiletbesøg og luft til at tørre. Det er altså en 
teknologi der overflødiggør brugen af toiletpapir. Disse vasketoiletter betjenes ofte gennem 
en fjernbetjening, som enten monteres ved toilettet eller fungerer bærbar og trådløst. 

 



 

Der er stor variation indenfor vasketoiletter. Visse toiletter har et hav af funktioner, mens 
andre er mere begrænsede. Funktionerne der findes i vasketoilettet er i høj grad bestemt af 
brugssituationen. (HonoréCare 2019) 

Vasketoiletterne stammer fra Asien hvor man ikke bruger toiletpapir, som der ellers benyttes 
her i Danmark. I Asien bruger man vand til at vaske sig efter et toiletbesøg. Mange af disse 
steder bruger man, noget der hedder et bidet, som er en stor skål, der er på højde med 
toilettet, med en fastmonteret en vandhane til at skylle sig efter et toiletbesøg. 

Da det blev meget populært at flytte til byerne i Japan, sammen med den elektroniske 
udvikling i 80’erne, begyndte det at blive mere og mere populært at bruge et elektronisk 
vasketoilet i hjemmet. 

 

Det elektroniske vasketoilettet er en elektronisk betjent kombination af et normalt toilet og et 
bidet. Denne kombination var helt perfekt for Japan, da priserne for bolig gik op. De 
elektroniske vasketoiletter sparede nemlig meget plads.Selvfølge, hvis man har et enkelt 
vasketoilet, og ikke et toilet og et bidet, kommer man til at spare plads, og på grund af prisen 
gik op pr m2 i byen. 

(Denne graf, bruges til at visualisere, hvorfor pladsmangel er et problem i japan, ved 
1980’erne, da vi kan se at prisen stiger meget omkring der, for boliger) 

 
(Cecidata) 

Forskellen mellem brugen af vasketoiletterne i Japan og i den danske ældrepleje er, om de 
anvendes som wellness eller som velfærdsteknologi. I Japan har de haft et toilet og et bidet, 
og da vasketoilettet kom, var det en wellness, fordi den ikke ændrede uafhængighed eller 
handlemulighederne i deres hverdag, den gjorde det ikke muligt for dem at gøre aktiviteter 
som de ikke kunne uden. I forhold til vasketoiletter i ældreplejen, opfattes disse som 
velfærdsteknologi, fordi de hjælper ældre på plejehjem, med at være mere selvstændige og 
gøre ting de ellers ikke ville være i stand til. 

 



 

(Socialstyrelsen, velfærdsteknologi 2018) 

Undersøgelsen fra tidsskrifitet: STS Encounters: ”Implementing welfare technologies – On 
wash toilets and self-reliant citizens” (2018) berører mange af de faktorer der har været i 
implementering af vasketoiletter. Først og fremmest beskrives det at forsøget med 
vasketoiletterne i forskellige kommuner førte til en politisk strategi om indførelsen af 
vasketoiletter på tværs af kommunerne. Denne politiske strategi blev fremlagt af 
Regeringen, Kommunernes Landsforening & Regionerne i udgivelsen: ”Digital Velfærd. En 
lettere hverdag.” (2013).  

Derudover tager undersøgelsen højde for en række lovmæssige og virksomhedsbaserede 
forhandlingsprocesser der fandt sted under implementeringen. Undersøgelsen griber fat i 
begreberne “costumer benefit” og “home alteration” for at beskrive lovgivningen.  

Det blev lovmæssigt fokuseret på hvordan vasketoilettet formidles som redskab til et bedre 
arbejdsmiljø. Her forstået at arbejdsmiljøet forbedres når plejere ikke skal indtage slidsomme 
positioner for at tørre de ældre. Derudover at vasketoilettet ikke blev defineret som en 
”costumer benefit” i lovgivningen, da dette ville indebære at forbrugeren (den ældre borger) 
selv skulle betale halvdelen. I stedet blev vasketoilettet formidlet som en ”home alteration”, 
der krævede at en borger var permanent funktionsnedsat og have behov for støtte, for at få 
bevilliget et vasketoilet fra kommunen. 

Vi kan her også se at vasketoilettet, eller i hvert fald opfattelsen af vasketoilettet,  har været 
et objekt for tilpasning i den danske lovgivning. Man kunne ikke kalde det en “costumer 
benefit” selvom dette uden tvivl passer fint med vasketoilettes historie som 
wellness-teknologi. Derimod blev der tale om en “home alteration”, der stiller krav til 
borgeren om at være skadet til en grad så vasketoilettet forbedrer deres uafhængighed og 
selvstændighed. Med andre ord blev vasketoilettet i loven omdefineret til at være en 
velfærdsteknologi, fremfor en wellness-teknologi. 

Uddybet i undersøgelsen var også et par regulationer af el-forbrug, som havde indvirkning 
på implementering af vasketoiletterne. Dem vil vi undlade at komme ind på. Men der er 
overordnet ingen tvivl om at der også har været mange organisatoriske og økonomiske 
elementer som sættes i forhold til forståelsen af vasketoiletterne. 

(STS Encounters 2018) 

I dag, bliver der lavet to forskellige typer af vasketoiletter. Det ene er hvor selve toilettet er 
bygget til at være et vasketoilet, så dysen og al det andet er indbygget i selve toilettet. Den 
anden type, som de fleste plejehjem har købt her i Danmark, er det ekstra toiletbræt. Dette 
indebærer et toiletbræt med alle bidet funktionerne indbygget. Man behøver dermed bare et 
normalt toilet, så monterer man dette “toiletsæde” på toilettet. Efter tilførslen af vand og 
strøm har man så et fuldt funktionelt vasketoilet. (Aspen Bidet) 

Aspen Bidet modellen Jasmin, som vi arbejder med i dette projekt, er netop denne type 
vasketoilet. 

 



 

Vasketoiletter som en del af den danske plejesektor 

Vasketoiletterne blev i 2013 gjort til en del af en fællesoffentlig strategi for velfærd, der er 
beskrevet i ”Digital velfærd: en lettere hverdag” en strategi udgivet af Regeringen, 
Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Målet for implementeringen af 
vasketoiletter er bl.a. at skabe mere selvhjulpne borgere og dermed også mindske behovet 
for praktisk hjælp og personlig pleje. 

Derudover var det også tanken med teknologien, at den skulle mindske fysisk slid på plejere, 
ved at disse ikke længere skal indtage fysisk ubekvemme positioner for at tørre og hjælpe 
de ældre på toilettet.  

I planen står det også nævnt at implementeringen af de nye velfærdsteknologier; 
vasketoileter, spiserobotter, lifte og smarthome-teknologi fra 2017 og frem skulle frigøre 
omkring 500 millioner kroner årligt i kommunerne. Der er så ingen tvivl om at det også 
handler om at spare penge. 

(Digital velfærd; en lettere hverdag 2013). 

En undersøgelse foretaget af en kommunal interesseorganisation (KL) fra 2016 belyser 
samme område. Ud fra kvalitative undersøgelser foretaget i 75 kommuner, har man forsøgt 
at belyse gevinsterne ved vasketoilettet. Disse er delt op i to kategorier: Gevinster for 
borgerne og gevinster for personalet. 

I gevinsterne for borgerne har 29% af kommunerne oplevet nedsat risiko for 
urinvejsinfektioner, 40% har oplevet bedre hygiejne og forbedret sundhed og hele 89% har 
nævnt det som gevinst at borgeren bliver mere selvhjulpen.  

Dermed inkluderer KL en hygiejne- og sundhedsmæssig gevinst, der ikke nævnes som en 
del af målet for teknologien, men som derimod beskrives som en gevinst i mange af 
kommunerne. Vi har også fundet belæg for denne påstand i rapporten om vasketoiletterne 
fra ældrecenteret Nygårdsplads (2016). Her nævnes det at: 

“Det bemærkes fra omsorgsmedarbejderne at de med vasketoiletterne har en klar faglig 
vurdering af, at teknologien forebygger UVI´erne [Urinvejsinfektionerne] og afhjælper dem 
når først de er opstået.”  (Værdien af vasketoiletter på ældrecenteret Nygårdsplads (2016) s. 
12) 

Det er dermed gjort tydeligt at de i hvert fald på ældrecenteret Nygårdsplads oplever en 
sundhedsmæssig gevinst i forhold til behandlingen af urinvejsinfektioner. Udover de 
hygiejne- og sundhedsmæssige gevinster er ”bedre arbejdsmiljø” nævnt som en gevinst for 
personalet i 37% af de udspurgte kommuner.  

Undersøgelserne er blevet besvaret i fritekst, hvor kommunerne har haft mulighed for at 
angive tre kvalitative gevinster ved arbejdet. Det betyder altså at flere godt kan have oplevet 
gevinster for personalet eller lignende, men at dette ikke har været angivet på grund af 
svar-begrænsningen. 

 



 

Vi kan dermed også konkludere at for 89% af kommunerne har den mest centrale kvalitative 
gevinst ved vasketoiletterne været, at borgeren bliver mere selvhjulpen. 

(slutmåling, KL 2014-2016) 

På tværs af kommunerne er det svært at sige noget konkret om hvor mange vasketoiletter 
der er indkøbt efter 2016. Men KL-undersøgelsen viser en stor vækst i indkøb af 
vasketoiletter fra 2014-2016. I januar 2016 var antallet af indkøbte vasketoiletter på tværs af 
kommunerne samlet til 5267 vasketoiletter. Det er en stigning på 2439 vasketoiletter fra 
2014 til 2016. 

Hvad der er vigtigt at notere er at der i undersøgelsen skelnes mellem ibrugtagne og 
indkøbte vasketoiletter. Hvor 5267 vasketoiletter var indkøbt til januar 2016, er det ”kun” 
4598 vasketoiletter der er i brug. Det vil sige at 669 vasketoiletter ikke er i brug. Det vil sige 
at ca. 12% af de indkøbte vasketoiletter ikke er kommet i brug. 

Det kan også siges at selv hvis vasketoiletterne er officielt “implementerede” er det ikke 
nødvendigvis ensbetydende med at de er kommet i brug. Her kan formuleringen i 
undersøgelsen være en anelse misvisende. Der er tilfælde hvor vasketoilettet ER 
implementeret, men ikke tages i brug enten på grund af modvilje fra borgeren eller plejerne 
der skal håndtere det. Belæg for denne påstand vil vi komme nærmere omkring i vores 
interview-analyse. 

Det er også vigtigt at notere at undersøgelsen ikke kun omhandler ældreområdet. Men også 
brugen af vasketoiletter i handicap-sektoren. Selvom det er tydeligt at brugen af 
vasketoiletter primært foregår i ældresektoren.  

Selvom en del af vasketoiletterne ikke er kommet i brug, har vasketoiletterne været årsag til 
en gevinst på 114 mio kr. fra 2014-2016, ifølge KLs artikel, baseret på deres rapport. 
(slutmåling, KL 2014-2016) 

Efter disse meget brede implementeringer af velfærdsteknologier, er visse kommuner, 
herunder Assens, gået mere i detaljen med velfærdsteknologien. Til trods for de mange 
iøjnefaldende gevinster ved teknologien, kan der nemlig stadig være problemer som opstår 
ved implementering og brug af vasketoiletterne. 

”Vi oplever, at der er større behov for mange små tiltag og justeringer, der tager 
udgangspunkt i mere individuelle vurderinger i stedet for en fælles teknologi til de mange. 
Der er brug for et bedre match mellem borgeren og teknologien”  
 
Således citeres velfærdsteknologi-konsulent Christinas Bomholt Rasmussen i KL artiklen. 
Det er tydeligt at hun vurderer tilpasning til at være vigtig for fremtiden for 
velfærdsteknologier i pleje- og ældresektoren. I dag handler det, ifølge Christina, i større 
grad om hvordan vi kan få den eksisterende teknologi til at fungere i 
hverdags-sammenhænge og løse eventuelle implementeringsproblemer.  

(Kommuner har hentet en halv milliard på loftlifte og vasketoiletter, KL - 2017) 

 



 

Dette behov for tilpasning af teknologien er netop det som vi vil udfolde i dette projekt. Men 
for at forstå hvordan teknologien kræver tilpasning, er det vigtigt at forstå hvilke problemer 
det er der danner grundlag for dette behov. 

Hvad er problemerne med vasketoiletternes brug i plejesektoren? 

Da det er en ny teknologi for de fleste danskere, kan det være det overvældende for de 
ældre at blive placeret på et vasketoilet. Især fordi interaktionen med vasketoilettet kan være 
kompliceret og fordi oplevelsen af at få vand sprøjtet op i anus kan være en ret stor 
tilvænningssag.  

Et andet problem opstår også ved at plejerne skal bruge noget at deres tid til at guide de 
ældre igennem, hvordan de bruger vaksetoiletterne, noget der yderligere besværliggøres af 
en kompliceret interface/fjernbetjening. Især hvis plejerne ikke har modtaget den nødvendige 
træning for at kunne betjene vasketoilettet optimalt. (videre om dette uddybes senere) 

Et problem kommer fra bakterierne som kan hobe sig op, ved dysen. Det ses beskrevet i en 
journal skrevet af “Department of Infection Control and Prevention” af A. Kanayanama 
katsuse m.fl. Den beskriver en undersøgelse, som de lavede på et hospital, hvorpå de 
undersøgte om der var bakterier på vasketoiletterne, og hvis der var, hvor mange. De fandt 
ud af, at ud af de 292 vasketoiletter de undersøgte, havde 254 organismer, dette er 86,9% af 
toiletterne. Disse var fundet på dyssen, som havde funktion at bruge varm vand. I deres 
konklusion, siger de at dette kan være et problem, da risikoen for smittefaren på 
ældrecenteret, kan stige. 

Plejere skal kunne bruge vasketoiletterne, for at kunne forklare de ældre, hvordan de selv 
bruger dem, og erfaring kommer langt, så det ville kun være godt at få plejerne til at i det 
mindste prøve dem. Men det primærer fokus er de ældre, problemet kommer dog mere at 
forstå, hvordan man bruger teknologien. Teknologien skulle også gerne hjælpe brugerne 
som har problemer med at tørre sig som normalt, da hvis brugeren / plejehjemsbeboere har 
nogle problemer med at bevæge sig korrekt, kan det være svært at nå om bag i og tørre sig 
selv, det ville vasketoilettet hjælpe med. Så vasketoilet skulle gerne være en løsning på, 
hvordan disse personer ville have lettere ved at komme igennem deres toilet rutiner. 

Der er to store grunde til at nogle ikke ville kunne bruge et vasketoilet, den ene er hvis de 
ikke fysisk, kan bruge dem. Dette betyder, hvis de ikke selv kan holde sig oprejst på toilettet. 

Den anden grund er hvis de ikke kan forstå, hvad der sker, eller hvad de skal gøre. Dette 
betyder, at hvis de kigger på kontrolpanelet, men ikke forstår hvad de forskellige knapper 
betyder. 

Hvad er vores mål? 

Det er vores mål at skabe et designforslag der vil forbedre brugervenligheden for 
vasketoiletterne, således at plejere og ældre let kan tilgå teknologien. Dette håber vi at opnå 
ved at gøre designet af vasketoiletternes betjeningsplanel / fjernbetjening mere intuitivt og 
lettere at forstå, både for plejere og ældre. 

 



 

Grunden til at vi har valgt at beskæftige os med fjernbetjeningen ses uddybet i begrænsning. 
Vi vil vurdere det eksisterende design af Aspen Bidets model Jasmin ud fra vores 
designteorier. Derefter vil vi komme med et forslag til en forbedring. 

For at forstå designets indvirkning på brugervenlighed, er vi nødt til at forstå brugerne. Vi vil 
derfor også undersøge hvordan brugerne af vasketoilettet - primært plejere og ældre - tilgår 
teknologien. 

Problemformulering 

Hvordan kan en designforbedring af de nyimplementerede vasketoiletter forbedre 
brugervenlighed for brug af vasketoiletter for ældre og plejere i ældreplejen? 
 
I forhold til vores problemformulering kædes en “designforbedring af de nyimplementerede 
vasketoiletter” sammen med forbedret “brugervenlighed for ældre / plejere i ældreplejen”. 
Målet for problemstillingen bliver at afdække hvordan en forbedret interface for vasketoilettet 
(mere specifikt fjernbetjeningen), kan være med til at bidrage positivt til den 
brugeroplevelsen for ældre, såvel som plejere i ældreplejen. 
 
Vi har valgt denne som vores problemformulering, fordi den først og fremmest kræver en 
designforbedring. Men også fordi målet om at “forbedre brugervenlighed” kræver at få får en 
forståelse for hvordan den nye vasketoilet-teknologi indgår i omsorg for ældre og plejere. 
 
Denne problemformulering gør brug af begrebet “brugervenlighed”. Dette lægger op til 
Design & Konstruktion. I og med at brugervenlighed ofte sættes i forbindelse med 
kernebegreber fra faget som “Affordance” og “Usability”. Men vi ville i denne kontekst udvide 
brugervenligheds-begrebet til også at indbefatte den menneskelige interaktionen med 
teknologien og dermed inkludere Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), idet vi 
undersøger hvilken omsorgsforståelse der er en del af en positiv brugeroplevelse. 
 
Det er også vigtigt at notere sig at designet arbejder med to målgrupper; plejerne og de 
ældre. Det er fordi at de begge på sin vis er de tiltænkte brugere af vasketoilettet som 
velfærdsteknologi. Når vi taler om anvendelse for ældre er det som regel selvstændighed og 
hygiejne der vægtes. Hvorimod når vi taler om anvendelse for plejerne er det tidsbesparelser 
og mere skånsomme arbejdspositioner der er i centrum. Begge målgrupper og samspillet 
mellem dem, opfattes som centralt for forståelse af vasketoiletterne. 
 
En sidste central pointe ud fra problemformuleringen er, at den beskæftiger sig med 
spørgsmålet: Hvordan. Dermed sagt at vi ikke kun er interesserede i at udarbejde en 
forbedring af et design, men også at forstå hvordan dette design spiller ind i forhold til dets 
tiltænkte formål, der er at forbedre brugervenligheden. 

Arbejdsspørgsmål 
● Hvordan opfattes brugervenligheden af fjernbetjeningen til vasketoilettet 

Aspen Bidet model Jasmin?  
Først og fremmest skal betydningen af begrebet “brugervenlighed” afdækkes. Der 

 



 

inkluderes centrale fagbegreber som “Affordance” og “Usability”. Derudover skal vi 
forstå hvordan brugervenlighed hænger sammen med den måde vasketoilettet 
bruges til omsorgsarbejde i den danske plejesektor.  
 

● Hvordan kan vi gennem redesign af fjernbetjeningen forbedre 
brugervenligheden for vasketoilettet Aspen Bidet model Jasmin? 
Vi redegør for designprocessen for vores udarbejdelse af et nyt design, inkluderer 
her produktbeskrivelsen og et designrationale. Vi vil løbende forklare hvordan vi 
mener at designet er med til at øge brugervenligheden af vasketoilettet. 
 

● Hvordan er vasketoilet-teknologien med til at ændre relationen mellem plejer 
og borger? 
Vi vil med rod i interviewet og andre empiriske data undersøge hvordan relationen 
mellem plejer og borger påvirkes af denne nye teknologi. Vi vil uddybe hvordan 
forståelsen af omsorg kan spille ind i forhold til hvordan vi forstår 
velfærdsteknologien. Dermed også uddybe hvordan vasketoilettet opfattes i forhold til 
pleje. 
 

● Hvad sker der når teknologien bevæger sig fra wellness til pleje? 
Vi vil løbende diskutere effekten af vasketoilettets overgang fra dets brug i Japan, 
som en slags “wellness” teknologi til dets brug i plejesektoren som velfærdsteknologi. 
Vi vil forsøge at nærdefinere begrebet “velfærdsteknolgi” for mere at præcist at kunne 
opridse forskellen til wellness-teknologi. 
 

● Er det det værd at implementere vasketoiletterne ud fra de fordele og ulemper 
der er? 
Vi vil i vores diskuterende afsnit forsøge at afdække om det er værd at implementere 
vasketoilet-teknologien ud fra de fordele og ulemper der ofte bringes op i forhold til 
selve teknologien. 

 

Afgrænsning 
I dette projekt har vi begrænset os til at arbejde med fjernbetjeningen til vasketoiletterne, 
mere specifikt fjernbetjeningen til Aspen Bidets model Jasmin. Baggrunden for at vælge 
netop denne model er, at denne model er taget i anvendelse i Socialstyrelsens 
Demonstrationsprojekt fra 2012. Dette er en dybere undersøgelse og afprøvning af 
vasketoiletterne udført af Socialstyrelsen, som har lagt grundlag for vasketoilettes 
anvendelse i dag. Aspen Bidet model Jasmin er derfor også en model der anvendes i flere 
danske plejecentre. 
Ved udelukkende at forholde os til fjernbetjeningens design for denne model, er der 
naturligvis en række andre forhold i vasketoilettes design og udformning som vi ser bort fra. 
Vi ville dog argumentere for, at fjernbetjeningen er en af de vigtigste dele i brugerens 
anvendelse af vasketoilettet. Det betyder naturligvis også at fjernbetjeningen er et af de 
vigtigste områder at sætte ind, når målet er at forbedre brugervenlighed. 
 
I forhold til brugervenligheden har vi begrænset os til en simplificeret forståelse, der 
fokuserer designdelen og omsorgsforholdene som tilknytter sig anvendelsen af teknologien. 
Vores definition af brugervenlighed findes uddybet i afsnittet med definitioner. 

 



 

Semesterbinding 

Projektet forankres først og fremmest i dimensionen Design & Konstruktion (D&K) gennem 
brugen af relevant designteori og metode. Fagligheden i D&K er nødvendig for at kunne 
besvare problemstillingen, i og med at problemstillingen i sig selv kalder på en 
designforbedring. 

Det betyder at for at besvare vores problemstilling er vi nødt til at 1. forholde os til et 
eksisterende design. 2. Evaluere dette design og frembringe et konkret forslag for forbedring 
ud fra nogle bestemte parametre (for os: brugervenlighed, der uddybes senere). 3. 
Redegøre for dette forbedringsforslag og reflektere over om det reelt er en forbedring. 

Det betyder også at vi i denne opgave forholder os primært til design som 
forandringsproces. Dette kan eksemplificeres ved en af modellerne for design, som vi 
gennem D&K-kurset er blevet introduceret til. 

 

(Figure 14.3, p. 207 fra Design Research (2010) præsenteret ved forelæsningen Introduktion 
til HumTeks faglighed 1) 
 
Starter vi ved B, hvor er eksisterende design er i brug. I vores tilfælde er der her tale om 
Aspen Bidet, model Jasmin. Vi udfører en evaluering af dette eksisterende design, med 
særligt fokus på brugssituationen og brugervenlighed. Ud fra dette når vi frem til A og skaber 
ud fra vores evaluering et design, vi mener løser problemerne med det eksisterende design. 
 
Som projektet ser ud nu, er vi begrænset til få iterationer af designet og begrænset mulighed 
for at afprøve designet. Vi ville gerne få afprøvet vores design hos de tiltænkte brugere, 
således at vi kunne vurdere hvorvidt det faktisk er en forbedring. Desværre har det indtil 
videre ikke været muligt, på grund af den travlhed der præger plejesektoren i Danmark. 
Hvilket betyder at projektet i sin helhed ikke bevæger sig hele vejen fra A til B (ide til færdigt 
design). Hvis givet mere tid, flere ressourcer og bedre mulighed for tests af prototyper, ville 
vi nå frem til et punkt hvor designet teoretisk kunne sættes direkte i anvendelse. Dermed 
ville vi have været hele vejen fra B til A og A til B i forandringsprocessen.  
 
Som modellen synliggør har vi gennem dette projekt også anvendt semesterbindingen D&K 
til at få overblik over vores designprocesser og det resultater der opnås gennem dem. 

 



 

Vi har efterfølgende valgt at sætte projektet i sammenhæng med Subjektivitet, Teknologi og 
Samfund (STS). STS-vinklen har vi vurderet til i høj grad at være nødvendig for at forstå 
hvordan vasketoilettet allerede indgår i omsorg og pleje som velfærdsteknologi - samt 
hvordan vi forstår brugervenlighed i forhold til omsorg. 

Netop denne vinkel er også enormt central i forhold til besvarelsen af vores problemstilling. 
For hvordan vurderer vi om der er sket en forbedring af brugervenligheden for ældre og 
plejere, hvis vi ikke først og fremmest forstår hvilken rolle vasketoilettet skal opfylde? 

Simpelt sagt: Vi kan ikke vurdere hvordan vores design vil forandre brugen af vasketoilettet, 
uden først at forstå hvordan det bruges. 

I dette projekt er D&K og STS begge påkrævet i tæt samarbejde for at afdække vores 
problemstilling. Vi har brug for Design og Konstruktion til at strukturere en skabelsesproces 
af et nyt design. STS er nødvendigt, for at vi kan afdække om vores design faktisk løser de 
problemer som det skal løse.  

Både D&K og STS nødvendige for at afdække “brugervenligheds”-begrebet og evaluere det 
eksisterende design af vasketoilettet, så vi både forstår designet og designets betydning for 
de brugere der anvender det. 

STS giver os mulighed for at diskutere konsekvenserne af designet, den potentielle 
videreudvikling og de etiske overvejelser i forbindelse den øgede implementering af 
velfærdsteknologi i ældreplejen. Hvor D&K giver os muligheden for at diskutere alternativ 
udformning af design. 

Metode 

CCM (Color Coded Mapping) 
CCM, også kaldet problemkort, er en metode, man kan bruge for at finde ud af, hvad ens 
problemer er, hvad de problemer skaber og hvorfor disse problemer er der. Dette foregår 
ved at man skriver det centrale problem ind og udfylder årsagerne og konsekvenserne der 
findes for det udvalgte problem. 
 
I CMM markeres positive effekter med grønt og negative effekter med rødt. Derudover 
skrives der i boksene altid en modpol/modsætning. Feks hvis arbejdet går langsomt, skriver 
man “... hurtigt”. Årsagen til dette, er så ens problemkort senere kan vendes til et 
løsningskort. Et løsningskort spejler problemkortet. Men punkterne skrives i bydeform og alle 
boksene vendes til deres modpol. 
(John R. Venable, CMM 2014) 
 
Vi har lavet en eksamensopgave i Design og Konstruktion, hvor vi brugte både problemkort 
og løsningskort, til at få overblik over vores projektemne. Vi har i denne sammenhæng valgt 
at inkludere disse i vores opgave. Da vi har brugt CCM til at fokusere og afgrænse vores 

 



 

opgave i forbindelse med problemerne ved vasketoiletter. Vores CMM (problemkort og 
løsningskort) er angivet som bilag.  

Storyboard 
Storyboard er en metode, hvorpå vi kan finde ud af hvordan vores produkt bliver brugt, i 
gennem at simulere hvordan vi tror brugeren vil bruge det. Med dette kan vi visualisere 
brugsfasen, hvad der leder op til den og hvad der sker efter.  
 
Selvfølgelig er dette ikke en perfekt måde at finde ud af hvad der sker, da det stadig er os, 
som finder på hvad der sker. Men det er et godt værktøj, til at få os til at tænke over 
processen, og tænke over hvordan vores produktdesign ses gennem brugernes øjne. Vi har 
angivet vores storyboard som bilag. Disse har tidligere været afleveret i forbindelse med en 
Design og Konstruktions eksamen. 

Interviews 

Præsentation af interviewempiri 
Metode / Metatekst: 
Vi har valgt at tage andenhåndsempiri i anvendelse i form af rapporter, 
teknologi-vurderinger, en phd-afhandling og sidst men ikke mindst: et tidligere udført 
interview med sundhedspersonale i forbindelse med vasketoiletterne. 

Disse interviews er foretaget af en projektgruppe på RUC bestående af Zaina Ashraf og 
Zoha Butt. I projekt redegørelsen beskrives formålet med disse interviews: ”Formålet med 
vores undersøgelse er at få en dybere forståelse for hvordan velfærdsteknologier opleves på 
plejehjem og hvilken indflydelse den har.” (Velfærdsteknologi - Vasketoilet 2019) 

I udlægningen af metodevalg beskrives deres grundlag for udarbejdelsen af interviews af to 
sundhedsprofessionelle: En fysioterapeut med erfaring fra Teknologisk Institut og en social 
og sundhedsassistent (sosu-assistent). Deres interviews er anonymiseret, der har derfor ikke 
været mulighed for opfølgning på den udarbejdede data. 

Derudover er det angivet at det første interview, interviewet med fysioterapeuten, blev 
foretaget personligt. Derimod blev deres andet interview med sosu-assistenten foretaget 
telefonisk, optaget og senere slettet efter transskription.  

Overordnet er vi nødt til at forholde os udelukkende til transskriptionen af de angivne 
interviews og projektgruppens udlægning af hvordan de er udarbejdet, fortolket og taget i 
brug i deres opgave. Dermed pålægges vores forståelse af de pågældende interviews en del 
begrænsninger. Trods dette, har vi vurderet de to interviews til at være vigtige kilder. 

I vores projekt beskæftiger vi os delvist med hvordan vasketoiletter som velfærdsteknologi 
påvirker relationen mellem sundhedsfaglige plejere og de ældre. Men først og fremmest 

 



 

fokuserer vores projekt på hvordan designet af vasketoiletter kan have indflydelse på 
implementering og brug af vasketoiletter, med henblik på at skabe en designforbedring. 

Til dette har særligt interviewet med fysioterapeuten vist sig særligt nyttigt, da denne oplyser 
detaljeret både om brug, implementering og problemer ved vasketoiletterne som 
velfærdsteknologi på det pågældende plejehjem. 

Det er selvfølgelig også vigtigt at notere sig at ved brugen af denne slags empiri er vi 
begrænset af den forståelse som interviewerne og den interviewede har af problemstillingen. 
Derfor vil vi løbende holde udtalelser fra interviewpersonerne op mod anden empiri og 
forholde os kritisk til det der bliver sagt. Årsagen bag dette er for at underbygge 
pålideligheden af de pågældende udtalelser og forsøge at sætte det ind i en større kontekst, 
som det også ses uddybet i vores teoriafsnit. 

Vi vil også her gøre opmærksom på at vi har redigeret i transskriberingen for at rette 
stavefejl og underbygge budskabet i de forskellige udtalelser. Den originale transskription 
findes vedhæftet i bilag til reference. 

Kvale & Brinkmann, validitet, objektivitet 
Vi forholder os til interviewet ud fra forskellige validitet- og objektivitetsbegreber fra Kvale & 
Brinkman (2009). De fremlagte teorier om validitet er særlig nyttig til at anfordre til refleksion 
over anvendelsen af andres interview-empiri. 
 
I Kvale & Brinkman (2009) omtales interviewet og vurdering af dens gyldighed som del af en 
refleksiv proces. Det betyder at der tages højde for mange forskellige elementer i interviewet 
for at vurdere gyldigheden. En del af dette er “transparens i metodologi”, “balance i 
informanter” og “dokumentation”. Vi vil vurdere det udvalgte interview ud fra disse parametre 
og derefter forholde os til validiteten. 
 
Validtetsbegrebet er meget bredt og kan være svært at indkredse. Vi forholder os i stor grad 
til interviewpersonernes “korrespondens”. Korrespondens forstås her som sammenhæng 
med den erfarede verden. Det handler om hvorvidt der er sammenhæng mellem de 
præsenterede udtalelser og andre undersøgelser og empiri. Validitet er dermed resultatet af 
at den indsamlede viden, passer med eksisterende viden. Vi vil opnå validitet ved at forholde 
os til andre kvalitative og kvantitative data og sammenligne disse med interviewet. Det gør vi 
for at se om udtalelserne i interviewet kan ligge til grundlag for en kvalificeret generalisering.  
 
Dermed også sagt at vi anvender forståelsen af “god data” som den der inkluderer 
“triangulering” dvs. en vekslen mellem metoder og tilgange for at opnå uddybet forståelse. 
 
I Kvale & Brinkman (2009) bringes mange forskellige objektivitetsforståelser i spil. Vi 
arbejder her med objektivitet som refleksiv objektivitet, dvs. at objektivitet opstår i 
refleksionen over den frembragte data. Også her bliver begrebet “dialogisk intersubjektivitet” 
relevant. Det forholder sig til konstruktionen af validitet som finder sted gennem enighed og 
fælles diskurs på et område. Vi har valgt at bruge dette begreb, netop fordi det gør det 

 



 

nemmere at forholde sig til validiteten i et interview ved at sammenligne påstande fra 
forskellige kilder. 

Design Evaluering 
Design evaluering er i vores design- og konstruktionsforløb beskrevet kort som: “færdighed i, 
at planlægge evalueringen af et design med henblik på at konstatere at det frembragte 
design er en forbedring, for nogen (interessenter) af noget (kriterier).“ (Jan Pries-Heje, 
Design-evaluering forelæsning 2019) 

For os, i dette projekt, vil det sige at vi vil konstatere om vores frembragte design er en 
forbedring af brugervenligheden for de ældre og plejerne i plejesektoren. Vores interessenter 
er altså de ældre og plejerne, mens vores kriterie er brugervenlighed, som det ses defineret 
senere i opgaven. 

Vores forståelse af design evaluering spiller en afgørende rolle i vores vurdering af 
forskellige kilder, der også evaluerer og forholder sig til vasketoiletterne.  

Prototype 
En prototype er en  eksempel på hvad det endelige produkt kan være/ligne, det skal dog 
have de mest væsentlige aspekter som viser hvad produktet kan eller skal kunne, så en 
prototype skal ikke kunne virke. 
 
Prototyper bliver brugt til at visualisere hvad produktet skal kunne, den skal kunne 
demonstrere det færdige produkt væsentlige aspekter.  
 
I vores tilfælde vil vi gerne bruge metoden til, at finde ud af hvordan vores produkt ville se ud 
i vores hænder, og da det er vigtigt for at forstå brugeroplevelsen. ville vi gerne stå med 
produktet i hånden, så vi lettere vidste hvad der skulle laves om. 

Teori 

Affordance, Conventions and Design 
Når det kommer til at forstå et teknologisk design, skal vi ikke kun forstå det i den 
samfundskontekst som det indgår i. Vi skal også forstå hvilken rolle det spiller som design 
og hvad der kendetegner selve designet. 
 
For bedre at kunne indkredse og vurdere designet af vasketoiletter, har vi udvalgt en række 
centrale begreber fra Affordance, Conventions and Design (1999). De udvalgte begreber 
anvendes til en mere konkret analyse af hvordan vi forstår vasketoilettets design. 
 
Vi kigger særligt her på affordance, conventions og constraints. Disse begreber har alle det 
fællestræk at de relaterer til hvordan vi forstår og bruger teknologi, uden forudgående 

 



 

kendskab til teknologien. Med andre ord er disse begreber nødvendige for at vi kan forstå 
hvordan folk vil forholde sig til en teknologi, som de ikke tidligere er stødt på. 
 
Der skelnes mellem to typer af affordance. “Physical affordance” som tilknytter sig fysiske 
objekter / ting man kan røre ved. Physical affordance dikterer hvordan vi fysisk er i stand til 
at interagere med et objekt. Hvis der er en knap er det en del af designets “physical 
affordance”, selv hvis knappen ikke gør noget når man trykker på den. 
 
Den anden form for affordance kaldes “perceived affordance”. Det er hvad vi opfatter som 
værende muligt for teknologien og det er dermed også noget der tilknytter sig den 
ikke-fysiske forståelse af et teknologisk design. Perceived affordance handler om hvordan vi 
opfatter objektets physical affordance. 
 
Hvis nu vi går tilbage til knap-eksemplet og forestiller os at denne knap er meget svær at se 
eller på anden vis er skjult i designet. Det ændrer ikke på teknologiens “physical affordance”, 
fordi knappen er der stadig. Men derimod er “percieved affordance” anderledes fra hvordan 
den ville være, hvis knappen var placeret synligt. 
 
To andre enormt centrale begreber kommer også i spil når vi taler om designet af en 
teknologi. Disse begreber er “Constraints” og “Conventions”. 
 
Begreberne ligger ret tæt op ad hinanden. Constraints er begrænsninger, det er de rammer 
du kan begrænse folk med. Når vi taler om en constraint er rammen for adfærd indbygget i 
selve teknologien og kan på ingen måde undgås. Taler vi derimod om conventions, forholder 
vi os i stedet til hvilke sociale, samfundsmæssige og kulturelle normer der er med til at 
begrænse eller opfordre bestemt adfærd. 
 
Begge disse begreber fungerer mere eller mindre indenfor de samme rammer. Der er de 
fysiske rammer, hvad du helt fysisk kan gøre, som naturligt tilknytter sig en teknologis 
physical affordance. For eksempel hvis du ikke kan trykke på knappen, fordi den er “låst”.  
 
Derudover er der de logiske rammer, dette er et meget godt værktøj til at guide brugerne 
rundt f.eks. Hvis vi har en hjemmeside, og man kan se at teksten fortsætter længere nede, 
vil brugerne selv rulle ned og læse længere nede på siden, vi sagde aldrig at dette var hvad 
de skulle, det var bare logisk, det gav mening at det var hvad de skulle gøre. Andre steder 
hvor man benytter logisk rammer, er hvor man designer døre, fordi en perfekt dør, fortæller 
brugeren hvordan den bliver åbnet uden rigtig at fortælle dem det. Det skal virke logisk, 
hvordan man gør. Eksempelvis, har vi alle prøvet at tage en dør, og ikke vide om man skulle 
trække eller skubbe, dette er ikke en logisk dør. 
 
Sidst er der de kulturelle rammer. Dette kendetegner en forståelse som tager afsæt i normer, 
etableret forståelse osv og som derved begrænser adfærd. Et eksempel er hvis knappen har 
et stort rødt X. Den kulturelt etablerede forståelse af X’et som et lukke- eller 
afslutningssymbol dikterer dermed hvordan vi forholder os til knappen. (Affordance, 
Conventions and Design 1999) 
 

 



 

Disse begreber anvendes til at undersøge hvordan vasketoilettet gennem sit design lægger 
op til sin egen brug. Vi vil undersøge hvilke former for affordance, constraints og conventions 
der er en del af designet og hvordan disse kan udvikles til at skabe et design, der i højere 
grad tilbyder sin egen brug. Dermed også sagt at disse begreber er en central del af hvordan 
vi forstår “brugervenlighed”. 
 

Care in Practice 
Supplerende til vores forståelse af teknologien og den rolle i forhold til både plejere og 
brugerne har vi udvalgt nogle teorier og begreber fra Care in Practice (Mol, Moser & Pols, 
2010). I bogen anvendes en teoretiske forståelse af teknologi som noget der ikke står adskilt 
fra omsorg eller pleje. 
 
Teknologien opfattes ikke som noget koldt og instrumentalt som grundlæggende adskiller sig 
fra omsorg. Men som noget der er en central del af den omsorg og pleje vi giver til 
mennesker. Teknologien opfattes ikke som værende uafhængig af mennesker og deres vilje, 
men derimod som værende et produkt af den. 
 
“Technologies, what is more, do not work or fail in and of themselves. Rather, they depend 
on care work. On people willing to adapt their tools to a specific situation while adapting the 
situation to the tools, on and on, endlessly tinkering.” (Care In Practice, Mol, Moser & Pols s. 
14-15) 
 
Citatet her er enormt rammende for den teknologiforståelse der er gennemgående i dette 
projekt. Det understreger at for at teknologien kan fungere i plejen og omsorgen for 
mennesker, er der mange aktører som er nødt til at søge at tilpasse den. Teknologien, der i 
vores tilfælde er vasketoilettet, skal tilpasses de pleje-situationer som de indgår i. Omvendt 
skal plejere og brugere af vasketoiletterne være i stand til at tilpasse sig denne teknologi, for 
at den kan gøre nytte. Gennemgående for dette projekt er, at det forsøger at tale ind i netop 
denne igangværende forhandling mellem teknologien, aktørerne og den rolle der skal 
skabes for vasketoiletterne i vores forståelse af god omsorg. 
 
Hvad der opfattes som god omsorg og dårlig omsorg, samt hvordan denne opfattelse ses 
indbygget i vores omsorgs-teknologier, bringes op af Dick Willems (Care In Practice, 2010). 
Han skriver følgende:  
 
“The assumption of this paper is thus that there is not just one version of good care, neither 
for human caregivers nor for care technology. There are varieties of good care, or, to use 
Von Wright’s term, varieties of goodness in the machines used in technologically advanced 
home care ... Technology plays an important role in this form of care.” (Care In Practice, Dick 
Willems s. 258) 
 
Hans brug af begrebet “varieties of goodness” understreger en skelnen mellem forskellige 
former for “god omsorg” der kan være indbygget i teknologien. En opfattelse af god pleje kan 

 



 

eksistere i strid med en anden. Der er der teknologien eller brugeren af teknologien tager et 
valg mellem forskellige udgaver af god omsorg. 
 
Denne forståelse er særlig relevant når vi italesætter vasketoilettet og dets design. Det gør 
det muligt at forholde os til hvilken forståelse af “god pleje” der er indbygget i vasketoilettet 
og hvilke andre forståelser af god omsorg som den eksisterer i strid med. 
 
“Healthcare technology performs good care; even though this may not make machines moral 
actors in the same way as humans, it does give them a place in the normative fabric of 
healthcare.“ (Care In Practice, Dick Willems s. 272) 
 
Citatet understreger en forståelse af teknologien som en form for tilstedeværende aktør i 
vores forståelse af hvad god pleje er. En teknologis indbyggede forståelse af hvad god 
omsorg er, bidrager til at skabe en ramme for hvordan god pleje egentlig forstås i en given 
situation. Denne forståelse er central i vores diskussion af vasketoilettes effekter på 
brugerne, plejerne og plejesektoren.  
 
Vasketoilettet som teknologi er med til at forandre hvordan vi opfatter god omsorg for de 
ældre brugere, især når det kommer til toiletbesøg og hygiejne. Care In Practice skal give os 
redskaberne til at undersøge og forstå denne forandring og hvordan den optræder implicit i 
vasketoilettes design. 
 
Derudover kommer Dick Willems også med nogle interessante pointer i forhold til 
teknologiers rejse. Han fokuserer primært på velfærdsteknologiers rejse fra brug på 
hospitalerne til brug i hjemmepleje. Men hans materiale er stadig relevant for vores projekt. 
Hans hovedpointe er, at når en teknologi flytter sig fra et miljø til et andet, skal der ske en 
tilpasning. Intet hjem er i forvejen skræddersyet til de velfærdsteknologier man nu engang 
kan få brug for. Der skal altså laves en tilpasning, enten af teknologien eller det nye miljø de 
skal indgå i. 
 
Når vi kigger på vasketoiletterne, ser vi at de har bevæget sig fra at være japansk 
wellness-teknologi, til at være en velfærdsteknologi i den danske plejesektor. Det betyder at 
der er en tilpasning af teknologien og plejecentrene som er gået i gang, for at vasketoilettet 
skal kunne passe ind i sit nye miljø. Netop denne tilpasning er også en vi ønsker at bidrage 
til med vores design. 

Begrebsdefinitioner 

Velfærdsteknologi 
Hvad forstår vi ved en velfærdsteknologi? I Danmark har vi et velfærdssamfund der er 
kendetegnet ved omfordeling og statsbetalte ydelser der skal sikre at uddannelse og 
sygepleje er tilgængeligt for alle. 
 
Når vi taler om velfærdsteknologi, refererer vi til teknologiske hjælpemidler som anvendes til 
at understøtte velfærdsydelserne i det danske samfund. Vasketoilettet har altså ikke tidligere 

 



 

været opfattet som en velfærdsteknologi, før det blev sat i anvendelse i forhold til pleje af 
ældre og andre funktionsnedsatte borgere. 
 
Det man ofte lægger mærke til er, at man taler anderledes om brugerne, når der er tale om 
en velfærdsteknologi. De ikke længere bare “brugere”, men vil også ofte blive beskrevet som 
“borgere”, fordi det er i kraft af deres rolle som danske borgere at de bliver sat i forbindelse 
med velfærdsteknologien. Det ses også når vi kigger på offentligt udgivne rapporter som 
Digital velfærd: En lettere hverdag (2013) I denne rapport vil der derfor være den forståelse 
at brugere og borgere er de samme, når vi taler om anvendelse af velfærdsteknologier. Vi 
bestræber os på selv at skelne mellem brugen af bruger-begrebet, når vi taler design og 
borger-begrebet, når vi forholder os til vasketoilettet som velfærdsteknologi. 
 
Socialstyrelsen, kommer ind på hvad velfærdsteknologi er, og hvad vi eksempelvis bruger 
det til. Velfærdsteknologi er en teknologi, som skal hjælpe en eller flere personer til at være 
mere selvstændige og uafhængige. Dette kommer vi ind på, i vores projekt, da en af de 
bedste fordele ved at have vasketoiletter i ældreplejen. Men denne definition gælder mange 
teknologier f.eks. hvis man bruger senge som kan hjælpe svage folk med at komme lettere 
op, dette giver dem mere uafhængighed, og derfor en velfærdsteknologi. Hvis man derimod 
ikke var svag og brugte denne seng, ville det ikke øge ens uafhængighed, fordi man blot ville 
få hjælp til noget man kan i forvejen. På den måde står det i modsætning til Wellness 
teknologi. 
 
(Socialstyrelsen: Om velfærdsteknologi 2018)  

Brugervenlighed 
I dette projekt arbejder vi med brugervenlighed ud fra de teoretiske Design og 
Konstruktions-begreber fra “Affordance, Conventions and Design” (1999) og forståelsen af 
teknologi ud fra teorierne og begreberne præsenteret i “Care In Practice” (2010). Vi gør 
dette, fordi vi skal forstå brugervenlighed i den meget specifikke kontekst der er 
velfærdsteknologi. 
 
Brugervenlighed forstås kort sagt som letheden hvorved en teknologi tages i brug til at 
opfylde sit tiltænkte formål. 
 
I vores tilfælde med vasketoiletterne, betyder det at designets “perceived affordance” og 
“physical affordance” skal fungere i samspil med eksisterende “conventions” og “constraints” 
så designet i så høj grad som muligt er selvindlysende. Antagelsen er, at hvis balancen 
mellem disse ting er perfekt, vil det ideelt set være muligt at bruge vasketoilettet uden 
forudgående vejledning eller introduktion - idet designet alene ville være nok til at forstå 
teknologiens brug. 
 
Vi antager ikke at det er muligt for at opnå den “perfekte” balance mellem disse ting. Men vi 
antager at ved at forbedre designet ud fra disse elementer, gør vi teknologien nemmere at 
bruge og forstå. 
 

 



 

Teknologiens tiltænkte formål forstås her som teknologiens evne til at opfylde omsorgskrav, 
ud fra den indbyggede omsorgsforståelse. Med andre ord bedømmes “teknologiens 
opfyldelse af sit tiltænkte formål” ud fra det begreb om god omsorg og dårlig omsorg som er 
indbygget i selve teknologien. I tilfældet med vasketoiletter kan der være en 
omsorgsforståelse indbygget med en funktion som sædevarme. Det er omsorg forstået som 
komfort, med det grundlag at det er behageligt med et varmt toiletbræt. 
 
Årsagen til at inkludere denne forståelse i begrebsdefinitionen er, at opfattelsen af øget 
brugervenlighed også kan opstå ud fra en anderledes definition af hvad “omsorg” indebærer. 
Når vi medtager det i vores definition af brugervenlighed, tvinger det os til at være 
opmærksom på hvilken forståelse af “omsorg” der er til stede i det eksisterende design - og 
hvordan denne forandres når vi ændrer designet. 
 

Analyse af Empiri 

Analyse af Aspen Bidet Jasmin 
Vi har valgt at forholde os eksklusivt til designet af Aspen Bidet modellen Jasmin og komme 
med et designforslag til hvordan netop denne model kunne forbedres. I følgende afsnit vil vi 
beskrive designet af Aspen Bidet Jasmin (ABJ) og vurdere det ud fra vores definition af 
brugervenlighed, med særligt fokus på affordance, conventions & design og den indbyggede 
omsorgsforståelse. 
 
ABJ, er ikke et helt toilet som skal installeres. Derimod er det et stort toiletbræt, som man 
skal montere ovenpå et eksisterende toilet, som erstatning for det normale toiletbræt. ABJ 
skal tilsluttes vand og elektricitet, for at fungere. Fordi modellen er en tilføjelse til det 
eksisterende toilet, skal toilettes oprindelige funktioner (stort skyl, lille skyl) stadig tilgås på 
samme måde. Man skal altså stadig bruge toilettes egne knapper til skyl.  
(Aspen Bidet) 
 
Her kan man tale om at der kan være problemer med “perceived affordance.” I og med at 
brugeren af toilettet ikke nødvendigvis ved at de stadig skal betjene toilettet ud over 
knapperne på fjernbetjeningen.  
 
Vi mener at man kunne forbedre “perceived affordance” ved at inkludere skylle-knap på 
fjernbetjeningen - hvilket selvfølgelig ville stille nye krav til ABJ-modellens tekniske 
funktioner. Alternativt kunne man informere om behovet for at bruge knapperne på toilettet 
på fjernbetjeningen. 
 
Når ABJ ikke inkluderer disse i et design-element. Kan det skyldes nogle “conventions”. Det 
kan være udtryk for en underforstået kulturel accept af, at når man er på toilettet, bruger 
man skyl-knapperne som er på toilettet. 
 

 



 

Vasketoilet har en del funktioner. Det har; Skyllefunktion (Man kan regulere kraften af 
strålen, og vandets temperatur), Tørrefunktion (Som man kan indstille varmen), den har 
også en extra dyse, til at vaske kvinders kønsorganer. Begge dyser har automatisk 
rensefunktion, dette er hvor den kan skyller vand, over dysen efter brug. Vasketoilettet har 
en massage funktion, dog er dette bare lidt software, der fortæller toilettet at det skal 
regulere op og ned for tykket på skyllefunktionen.  
 
Under hele denne rapport, beskriver vi denne teknologi som velfærdsteknologi, dog er der et 
par funktioner, som dette vasketoilet har , som vi vil kalde “nice to have” 
(wellness-funktioner). Disse funktioner er; massage, sædevarme og vandvarme. Disse 
funktioner er dejlige at have, og gør oplevelsen meget mere behagelig,  dog er det ikke 
funktioner som hjælper brugere udrette mere uafhængighed, de hjælper ikke brugeren med 
ting som de ikke ville kunne uden. Derfor er de tre funktioner wellness og ikke 
velfærdsteknologi. 
 
Der er forskellige dele af ABJ-designet som peger på hvilken slags omsorgs-forståelse der 
er indbygget i toilettet. Den indbyggede forståelse af god og dårlig omsorg kan præsenteres 
ud fra tre forskellige punkter. 1. Hygiejne, 2. Komfort og 3. Brugervenlighed. Som vores 
teoretiske afsnit også forklarer kan der være indbygget konflikt mellem forskellige former af 
god omsorg.  
 
Vi vil starte med at se på brugeren som den ældre. Hygiejne og komfort kan i tilfældet med 
ABJ være i konflikt med hinanden, særligt når vi vurderer designet ud fra hvordan det bruges 
i ældrepleje. Vandstrålerne skal både positioneres og indstilles til et tryk så disse vasker 
brugeren så grundigt som muligt. Det kan netop være ukomfortabelt eller forskrækkende for 
brugeren. Men samtidig skal det at være på ABJ være en komfortabel oplevelse. En måde 
man har forsøgt at gøre oplevelsen mere komfortabel, er gennem funktioner som vand 
varme, sædevarme og den førnævnte “massage”-funktion.  
 
Men der kan netop også være konflikt mellem komfort og hygiejne når der kommer til varme. 
Der blev lavet en test, på 292 vasketoiletter, som bruger varmt vand, og der blev fundet, 
forskellige bakterier på 254 af dem, dette er 86.9% af alle vasketoileterne. Dette kan være et 
problem, da mange af bakterierne, blev fundet på dyserne, og derfor gøres smittefaren 
meget større mellem, patienter (hospital), eller ældreplejen.  
 
Der er tale om at man skal finde balance mellem komfort og hygiejne når man designer 
vasketoilettet og angiver dets funktioner, i hvert fald når det handler om de ældre brugere - 
dem der sidder på toilettet og benytter vasketoilettes funktioner. 
 
Når vi så taler omsorg i forhold til komfort for den anden slags bruger af toilettet; plejeren. 
Handler det om at toilettet skal udføre en opgave i stedet for plejeren. Komforten består 
dermed i, at plejeren ikke skal indtage slidsomme stillinger for at tørre den ældre. 
Hygiejne-fordelene består i at plejeren ikke længere skal tørre den ældre manuelt og derfor 
ikke længere kommer i kontakt med bakterier på samme måde. For plejeren som bruger af 
toilettet er der altså ingen konflikt mellem disse to omsorgsformer. Hvilket også understreger 
at brugerperspektivet er enormt vigtigt at medtage når vi forholder os til vasketoiletter. 

 



 

 
I tilfældet med brugervenlighed handler det først og fremmest om hvordan man forstår 
brugervenlighed, især i forhold til de ældre og plejerne som brugere af vasketoilettet. Vi vil i 
følgende afsnit vurdere brugervenligheden ud fra vores definition af begrebet. Her vil vi først 
og fremmest forholde os til fjernbetjeningen. 
 
Aspen Bidet Jasmin (ABJ) kommer med en fjernbetjening, der har en del 
knapper, så man kan styre de forskellige funktioner. På denne fjernbetjening er 
der nogle af knapperne som er meget forvirrende f.eks. knappen til at aktivere 
kvindelig intimvask (ses til højre).  Vi havde svært og se hvad dette var, eller 
betød, og til vores midtvejsevaluering, spurgte vi både opponentgruppen og 
deres vejleder, og ingen af dem vidste hvad dette var. Vi kunne dermes konkludere at der 
var tale om en dårlig percived affordance, da vi ikke blev fortalt præcis hvad knappens 
physical affordance indebar. Med andre ord: Den viste os ikke hvad knappen gjorde. Vi må 
derfor antage at andre målgrupper, herunder plejerne og de ældre, uundgåeligt også vil 
have problemer med at forstå denne knap. 
 
Her til højre, kan vi se hele fjernbetjeningen. Hvis vi ikke vidste 
det, ville vi ikke have gættet, af den nederste del kan åbnes op. 
Det er her hvor man kan ændre på man af indstillingerne f.eks. 
vandets varme, sædevarme eller strålens kraft, vi føler af 
mange af disse indstillinger ville være vigtige for nogle af 
brugerne, da ikke alle har samme tolerance for temperatur, eller 
strålens kraft. Et andet problem vi har med dette, er hvis 
brugeren ved den er der, kan måske få følelsen at de ikke må 
rører disse instillinger, da de er lukket inde og man skal åbne op 
for at komme til dem. Dette problem, kan løses ved at fortælle 
brugeren omkring dette, dog ønsker vi et produkt, hvor denne 
forklaring ikke er nødvendig. 
 
(Aspen Bidet og Demonstrationsprojektet 2012) 

Design Rationale 
Vi har talt, omkring at der er et problem med vasketoiletterne, mange af disse problemer 
kommer fra dårlig kommunikation mellem produktet og brugeren, dette vil vi prøve at ændre 
ved at designe et nyt kontrolpanel til et af vasketoiletterne. 

Vi begynder hele processen, med at lave et CCM (Color Coded Mapping), dette kan vi bruge 
til at finde ud af hvad vores problem skaber (hvilke konsekvenser det har) og hvad der 
skaber dette problem, her får vi et bedre overblik på hvad vi skal fokusere på. Dette hjælper 
os også strukturer på andre problemer, som vi skal tage hensyn til. 

Efter vi har udarbejdet et CCM og vi har valgt hvad vi skal arbejde med. Begynder vi at lave 
et storyboard, som kan hjælpe os visualisere, hvad der sker og hvad kontrolpanelet skal 
kommunikere mellem bruger, men lige så vigtigt hvad det ikke skal kommunikere f.eks. Vi 

 



 

ønsker ikke at have mange knapper og funktioner, da vi kan se at det kun ville forvirre 
brugeren. Dette kan hjælpe os finde ud af hvordan de ældre ville se og bruge vores produkt, 
og det ville give os en klar retning om hvad vi skal fokusere på. 

Et af de områder som vi har fokuseret mest på, er knapperne og hvordan de bliver brugt og 
forstået af de ældre. Efter CCM og interview føler vi at det er forståelsen af hvad 
kontrolpanelet går er hvad det største problem er. Vi valgte derfor ikke at forbedre det 
allerede eksisterende design, som Aspen Bidet Jasmin bruger, da vi følte at det var bedre at 
lave et helt nyt design, som blev lavet fra bunden af, ud fra vores principper og forståelse.  

Grunden til at vi har sat knapperne i en lang rækker, er at vi ønskede at gøre det nemt, at 
forstå hvilken rækkefølge, man skal bruge panelet. Da vi har puttet de første knapper til 
venstre, så man bare skal gå fra venstre til højre, lige som læseretningen. Det er et 
eksempel på hvordan conventions spiller ind i vores design. I modsætningen til Asien har vi i 
vestlig kultur en læseretning der går fra venstre mod højre. Det betyder også at denne 
tilpasning er mere logisk og letforståelig for folk fra vestlig kultur. 

Vi har fjernet nogle funktioner i vores nuværende design, da vi følte at vi ville fokusere på 
velfærdsteknologien, og som beskrevet tidligere i analysen af ABJ, kategoriserede vi 
massage funktionen, sædevarme og vandvarmere som wellness teknologi.Disse indgår 
derfor ikke i vores nuværende design. 

I et fremtidigt projekt, kan man inkludere disse funktioner, da ABJ allerede har disse 
funktioner indbygget, og det bare kræver at lave nogle måder at styre dem på. Det ville være 
en af de første ting vi vil gøre, hvis vi skulle arbejde videre med dette.  

Produkt 

 

 
 

 



 

Som set på billedet, har vi lavet en meget simpel prototype, af hvordan vores design ville 
være, hvis vi selv kunne holde det. Det er meget simpelt, men det var mere for at se hvordan 
vores layout, af knapper og drejeknapper, ville se ud og for at se om størrelsen er god. Alle 
delene, er normale elektriske dele, så vi kan tilslutte dem til en computer, eller et vasketoilet. 
Vi bruger helt normale knapper, men de 2 første, som skulle kunne dreje på og kunne blive 
trykket ned. Så vi skulle bruge noget lidt mere specielt, så vi fik disse “Rotary encoder”, disse 
kan registrerer om, de bliver drejet på, men de har også en knap.  
 
Det færdige produkt, kommer til at have en kontakt, hvor man kan skifte mellem, normal 
(anal) vask og kvinde vask. Denne kontakt fik vi ikke ind i vores prototype, da vi ikke følte 
den var så vigtig på det tidspunkt vi lavede den, dette menes; at vi ønskede at have en 
prototype i hånden så tidligt i processen, så vi kunne rette på fejlene hurtigst, og vi ønskede 
kun at have det mest essentielle med i starten. Udover kontakten, skal vi også have en 
måde at kunne styre for vandets varme, vi havde tænkt enden at lave endnu en drejeknap 
for den. Men det er for et fremtidig projekt, da vi ikke har nok tid tilbage til at designe 
prototypen. 
 
Et problem som vi ønskede at eliminere, som ABJ har, er at når man er færdig på toilettet 
skal man stadig bruge den normale skylleknap, som sidder på toilettet, vi ønsker at brugeren 
kun skal forholde sig til vores kontrolpanel, så vi ønsker at alt skal være der, det og grunden 
til at vi har placeret en knap til den funktion. Målet er med dette at tilpasse perceived 
affordance så det passer bedre med physical affordance. 
 
Dog kommer det med nogle tekniske udfordringer, da vi skal have en apparat, som skal side 
på toilettet, som skal kunne skylle toilettet, ved at få en kommando fra kontrolpanelet. Dette i 
sig selv, kan give nogle flere problemer f.eks. Blev det lige svære at montere dette 
vasketoilet, da man også skal rode med selve toilettet og ikke bare toiletbrættet. Men vi føler 
at ude på et plejehjem, hvor vasketoilettet formentlig alligevel blevet installeret af en 
professionel, at det gør mere for brugeren.  

Interview 

Analysestrategi 

Analysen af de to interviews er udført med fokus på tre centrale temaer: 

1. Brugen af teknologien. 

Her er vi helt og holdent begrænsede af hvad interviewpersonerne selv bringer op, da der 
ikke spørges direkte ind til anvendelse af teknologien. Derimod kan vi også være sikre på at 
de elementer af brug der bringes op er enormt centrale for interviewpersonerne, da det er 
noget de forholdsvis selvstændigt bringer op og konkluderer ud fra. 

2. Relationen mellem sundhedsprofessionelle og ældre.  

 



 

Her har vi i høj grad haft gavn af projektgruppens udformning af spørgsmål og uddybende 
spørgsmål, da netop dette tema har ligget til grundlag for interviewets fokus under 
udførelsen. I vores analyse uddybes betydningen af omsorg i relationer mellem 
sundhedsprofessionelle, ældre og teknologien. 

3. Problemer med vasketoiletteknologien. 

I de udvalgte interviews understreges de forskelligt opfattede problemer der kan være med 
vasketoilet teknologien. Vi vil her samle op på et par af de ting der også indgår i de andre 
temaer. Interviewpersonernes kommentarer til problemer med vasketoilettet vil danne afsæt 
for en større diskussion og vurdering af vasketoiletterne, suppleret af anden empiri. 

Vi har valgt også at formidle analysen ud fra disse tre temaer. 

Interview Analyse 

Brugen og implementeringen af vasketoiletter 

Interviewpersonerne forholder sig begge på den ene eller den anden vis til hvordan denne 
nye teknologi indgår i pleje-situationen rundt omkring i Danmark. Vi har forsøgt at opdele 
deres pointer og undersøge/underbygge dem ud fra anden indsamlet data omkring 
vasketoiletterne. 

I det første interview med fysoterapeauten, bringes det op flere gange at der ikke opnås det 
optimale udbytte af vasketoiletterne. 

”Vi har 193 beboere og jeg tror vi har vasketoiletter på ca. en fjerdedel på boligerne og de er 
ikke alle sammen i brug, som vasketoiletter. De fleste af dem bruges som almindelig toiletter, 
uden at bruge vasketoilet funktionen.” (Interview fysioterapeut, s. 1) 

Hermed også sagt at toiletterne kan være implementerede og “i brug” fra et statistisk 
standpunkt, uden at de i realiteten opfylder deres funktion som vasketoiletter. Vi ved fra 
slutmåling, KL (2014-2016) at der officielt er 4598 vasketoiletter “i brug” på tværs af danske 
kommuner, hvilket i forvejen “kun” er 88% af mængden af indkøbte vasketoiletter. Hvis en 
del af disse vasketoiletter der officielt set er “i brug” i virkeligheden blot anvendes som 
normale toiletter, er der mulighed for at langt færre vasketoiletter bruges optimalt. 

Selv som spekulation er det ydermere grundlag for at overveje hvordan vi forholder os til 
brugen af vasketoiletter og dermed også vasketoiletternes design. 

Fysoterapeauten trækker også i høj grad på sin erfaring fra Teknologisk institut og gør sig 
interessante tanker ud fra denne erfaring. Blandt andet lægger fysoterapeauten vægt på 
vigtigheden i at borgeren, hermed forstået den ældre som bruger teknologien, er i centrum 
for hvordan vi udvikler og tilpasser teknologien. 

”Vi skal forstå borgerne og hvad de har, og vil, og mangler, og har brugsproblemer med [i 
forhold til vasketoiletterne]. Borger, borger, borger ... Der er så mange ting, hjælpemidler 

 



 

men også tiltag, serviceydelser, indsatser, de er så meget at gøre oppe i teknologifeltet før vi 
når til at de skal have et vasketoilet.” (Interview fysioterapeut, s. 9) 

Som vi forstår pointen her er den, at vasketoiletter som teknologi mangler en enormt stor 
tilpasning for at fungere optimalt i brugssituationen for de ældre. 

Der uddybes i interviewet med eksempler på at der har været behov for at lave personlige, 
enkeltstående tilpasninger af designet af vasketoilettet. Dette opstår for eksempel ved et 
behov at fastgøre en knap på en bestemt måde eller skjule en ledning, der ellers er i vejen. 
Dermed også sagt at disse ting bør være noget der tages hensyn til i designet og 
tilpasningen af vasketoilettet forud for implementeringen.  

Pointen bliver dermed at teknologien skal udvikles for at kunne implementeres og bruges 
uproblematisk af de ældre (borgerne). 

Relationen mellem sundhedsprofessionelle og ældre 

Der opstår en interessant kontrast mellem de to interviewpersoner når det udforskes hvilken 
betydning velfærdsteknologi (herunder vasketoiletter) har på forholdet mellem 
sundhedsprofessionelle og ældre, særligt i relation til omsorgs-begrebet. 

Sosu-assistenten understreger i sit interview at den handling der ligger i at udføre plejen i sig 
selv indeholder en form for omsorg som en maskine ikke kan tilbyde. 

“[om velfærdsteknologi og omsorg]... det er ikke nok at jeg bare sætter mig med dig, og taler 
med dig om hvordan du har det ... 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 og siger godmorgen … Det ikke er en maskine der skal vække dig op og sige nu skal 
du op og stå ...” (Sosu interview s. 16) 

Sådan som det udtrykkes i interviewet vurderer vi at sosu-assistentens pointe er, at omsorg 
indgår i den menneskelige pleje og ikke i den pleje der udføres af en maskine. Netop denne 
pointe uddybes senere ved at det udtrykkes: 

“Det er ikke nok at jeg siger jeg elsker dig, men jeg skal jo også vise at jeg elsker dig” (Sosu 
interview s. 17) 

Hermed forstås det at den menneske til menneske interaktion der er i pleje- og 
omsorgsarbejde er dybt essentielt for følelsen af omsorg for den ældre. For sosu-assistenten 
ses teknologien som noget koldt og ufølende, der er grundlæggende anderledes fra 
“omsorg” der gøres til noget særligt menneskeligt. 

Det er et eksempel på den forståelse som vores teoretiske materiale netop bryder med, ved 
at kæde teknologi og omsorgs sammen. Ifølge vores teori kan teknologien på sin vis være 
en form for omsorg, i og med at den bruges til at udføre en plejende rolle. Især når vi taler 
om velfærdsteknologi er der en omsorg underforstået i, at gøre borgere mere selvstændige. 

 



 

Fysoterapeauten bryder også til en vis grad med den forståelse sosu-assistenten ligger for 
dagen, ved i stedet at vægte selvhjulpenhed og uafhængighed som det vigtigste element i 
velfærdsteknologien. Et syn på velfærdsteknologi der også deles af Socialstyrelsen, som vi 
tidligere har beskrevet. 

“Jeg taler ikke om at de [velfærdsteknologierne] overtager, jeg bruger begreber mere om at 
de understøtter for personernes selvhjulpenhed. Altså, jeg tror man skal vende den om, og 
så skal man sige … [Når] en teknologi kan understøtte en persons selvstændighed, 
selvhjulpenhed eller hjælpe uafhængighed, så er det et plus.” (Interview fysioterapeut, s. 6) 

I Interviewet underbygger fysoterapeuten det argument, at teknologiens rolle først og 
fremmest er, at opfylde praktiske opgaver så beboeren / den ældre kan klare sig selv. Med 
andre ord skal det ikke ses som om teknologien erstatter en form for nærvær eller omsorg.  

Denne nærvær og omsorg forstås som noget der opstår når man indgår i samtale med 
hinanden, engagerer sig i hinandens selskab og kommer hinanden ved. Altså er der tale en 
forståelse af omsorg og nærvær som noget der finder sted uden for det praktiske arbejde, 
såsom at støvsuge eller følge den ældre på toilettet. 

“Vi skal rydde op i at visitere [implementere] velfærdsteknologi, fordi folk mangler kontakt, og 
er ensomme eller .. kede af det.” (Interview fysioterapeut, s. 7) 

Vi mener at fysoterapeuten understreger en enormt vigtig pointe i netop dette citat. I vores 
teorier fra Care In Practice, understreges det at omsorg (og vores forståelse af samme) er 
indbygget i selve teknologien. Vasketoilettet har den indbyggede forståelse af omsorg for 
den ældre som at øge denne brugers selvhjulpenhed. Mens toilettet samtidig har en vis 
indbygget omsorg for plejeren / hjælperen, idet den hjælper dem med at undgå slidsomme 
stillinger. 

Dermed sagt er det ikke meningen at vasketoilettet opfylder et omsorgsbehov for nærhed. I 
virkeligheden kan selve forståelsen af omsorg som selvhjulpenhed - som vi tit ser i forhold til 
velfærdsteknologi - være i konflikt med god omsorg forstået som nærkontakt. 

Så ligesom fysiotearpeuten mere eller mindre får sagt er det vigtigt at vi ikke anvender 
velfærdsteknologien til at opfylde et omsorgsbehov, den ikke er bygget til at opfylde. Fordi så 
er det netop at teknologien bliver forstået som noget der er koldt og adskilt fra omsorg. 

Implementeringen af disse velfærdsteknologier, også vasketoiletter, tvinger plejere til at 
forholde sig til hvad de forstår ved “god omsorg” for de ældre. Som sosu-assistenten er et 
glimrende eksempel på, kan der opstå konflikter med teknologien, ud fra hvilken 
omsorgsforståelse man har og hvordan teknologien forholder sig til denne slags omsorg. 
Men også at forskellige opfattelser af god omsorg kan sameksistere og må balanceres i 
mødet mellem plejere, teknologi og de ældre. 

 



 

Problemer med vasketoilet-teknologien 

Udover de problemer der kan opstå i forhold til omsorg og forståelsen af samme, er der 
andre problemer der bliver bragt op af interview-personerne.  

Sosu-arbejderen lægger vægt på tidsspild og påpeger at der er flere tilfælde hvor arbejdet 
kunne udføres hurtigere af en sosu-arbejder. Dette kan sættes i forhold til 
Demonstrationsprojektet (2012) fra Socialstyrelsen. I deres undersøgelse når de frem til at 
tidsbesparelsen for den enkelte borger ved implementering af vasketoilettet kan variere 
meget. Det afhænger helt af den enkelte borger og den grad af selvstændighed der opnås 
gennem vasketoilettet. 

Fysoteapeuten sætter især fokus på hvordan vasketoilettet kan opfattes som en “umoden” 
teknologi, i og med at den endnu ikke er perfekt tilpasset til de behov den skal opfylde i 
plejen af ældre. 

”Der er jo meget tit problemer med de her velfærdsteknologier der ikke modne teknologier. 
forstået på den måde at vasketoilettet er jo en japansk wellness teknologi. Den har en 
fjernbetjening der sidder helt håbløst langt væk ... den kan de ikke finde, og hvis de finder 
den, kan de ikke forstå den og de kan ikke nå den. Der er jo meget i vejen.” (Interview 
fysioterapeut, s. 9) 

I dette citat bringes to meget vigtige elementer op. Først og fremmest udviklingen fra 
japansk wellness-teknologi, som her fremhæves som en årsag til at teknologien ikke er 
tilpasset danske plejehjælpsforhold. Ligesom Dick Willems taler om i Care in Practice 
(2010), skal der ske en tilpasning når en teknologi bevæger sig fra et miljø til et andet. Med 
dette citat er det tydeligt at denne tilpasning endnu ikke er komplet for at teknologien kan 
indgå uproblematisk i det danske pleje-miljø. 

Den anden del der understreges i citatet er netop fjernbetjeningen, der er det element af 
vasketoilettet som vi også kigger på, netop fordi det virker til at være de mest problematiske 
områder for teknologien.  Vi kan jo regne ud at fordi fjernbetjeningen er der hvor teknologien 
i højest grad skal tilbyde sin egen brug, er der store krav til både design og funktionalitet 
netop for fjernbetjeningen.  

Det er måske netop også fjernbetjeningen der kræver stor tilpasning, idet teknologiens 
formål er forandret fra det det tidligere har været. Hvor der før har været tale om wellness, 
har mange funktioner været rare, men ikke nødvendige. Nu hvor vi taler om 
velfærdsteknologi er der visse funktioner der simpelthen er nødvendige, mens andre måske 
blot er rare at have. 

Udover det mener fysoterapeauten ikke at teknologien lever op til sit fulde potentiale. 
Forklaringen der gives på dette er, at der ikke er nogen som for alvor har forstand på 
teknologien og som tager ansvaret for at lave de rette tilpasninger og justeringer der skal til 
for at implementere teknologien. Det er ifølge fysoterapeuten en pind i hjulet på 
implementeringen af vasketoiletterne. 

 



 

” Så ikke før der er en faggruppe, som både kan teknologien og kender borgerne, og vi kan 
lave et match ...” (Interview fysioterapeut, s. 3) 

Med dette citat tydeliggøres det, at det der mangler er mulighed for tilpasning mellem de 
ældre og teknologien. Netop fordi de ældre har nogle meget specifikke behov, skal 
teknologien kunne imødegå de behov. Hvis de ældre oplever problemer, skal 
plejepersonalet havde indsigt og viden om hvordan disse problemer fikses. Hun 
understreger samme påstand igen senere. 

”Det bidder tilbage i det der jeg startede med at sige, hvis ikke der er en faggruppe eller en 
indsats i organisationen som retter sig imod, at få optimeret implementeringen og få udbyttet 
af den her teknologi så glem det.” (Interview fysioterapeut, s. 10) 

Dermed er det fuldstændig slået fast at der ikke kunne skal være en forbedring af 
teknologien, men også en organisatorisk tilpasning, for at få det fulde udbytte af teknologien. 
Det er igen i tråd med Dick Willems (Care in Practice 2010), idet han netop taler om at 
tilpasningen ikke kun handler om at tilpasse teknologien til et miljø - men også handler om at 
tilpasse miljøet til teknologien. 

Som det er nu skal der laves et match mellem teknologien og borgeren. Men også et match 
mellem plejesektoren og teknologien. Begge dele skal på sin vis tilpasset, for at få opfyldt 
teknologiens fulde potentiale.  

Diskussion 
Vi kan sige meget om vasketoiletterne som velfærdsteknologi. Både mange ting der er gode 
ved teknologien og mange ting der kræver forbedring, eller i hvert fald omtanke. Det kan 
være let at misse problemerne, når man ser på alle de positive effekter ved brugen af 
vasketoiletter; økonomiske besparelser, bedre arbejdsvilkår for plejere og øget 
selvstændighed og hygiejne for ældre brugere. 
 
Vi har før været inde på hvordan, wellness og velfærd, i denne rapport, og hvor vi arbejdet 
med en teknologi, som har et ben i begge kasser. Da denne teknologi blev opfundet, til at 
være wellness, da det gjorde livet nemmer for folk, men det gav ikke mere uafhængighed. 
Men nu hvor vi begynder at udnytte denne teknologi, i ældreplejen, hvor den ikke blev 
designet til. Det er her, hvor vi taler omkring en gråzone, da det kommer ikke an på hvad 
teknologien specielt er, det kommer an på hvor den bliver brugt. Da en seng som kan 
automatisk løfte og hjælpe en ud af sengen, dette kan være en luksus i de flestes hjem, men 
på hospitalet, er det vigtigt at have dem, da svage patienter skal ikke ringe efter hjælpe hver 
gang de skal ud af sengen, hvis der er en teknologi som let ville kunne hjælpe dem med 
dette. 
 
Hvad er de ældres (brugeren) synspunkt, hvordan vil de kigge på dette. I en perfekt verden, 
vil de kigge på vores design forbedring, og elske den. Dog kan vi ikke gå ud fra, da folk har 
forskellige holdninger, og forskellige hverdage. Der er vel nogle af de ældre, som gerne vil 
bruge et vasketoilet, dog havde svært ved at bruge det gamle design. Dette er denne gruppe 

 



 

som vi ønsker at hjælpe, dog skal vi også kigge på, dem som ikke ønsker at bruge et 
vasketoilet. Disse har vel en del grunde for at de ikke vil bruge, dette kan være fordi, den 
menneskelig interaktion, som sker når de får hjælp. Vi ville synes det er meget 
grænseoverskridende, at et andet mennesker skulle gøre sådan nogle ting, dog bliver vi 
stadig nødt til at indse, at selvom vi har svært ved at forestille os det, er der nogle som ikke 
har et problem med det, eller simpelt hen foretrækker det.  

Disse har selvfølge et problem med denne nye teknologi, det kan også være et problem, 
hvis ældreplejen måske bliver vant til, at de fleste nu selv kan gå på toilettet, fordi vi nu har 
denne nye teknologi, dette kan måske på tvinge de ældre til at bruge vasketoiletter. Dette 
skaber nogle helt nye problemer og synspunkter f.eks. Skal vi på tvinge denne teknologi på 
dem? Fordi, nogle af de undersøgelser, som vi har set, har nogle forskellige resultater, men 
mange af dem viser, at der kan være en seriøst tidsbesparelse, hvis de ældre selv kan gå på 
toilettet. Så hvis nogle bestemmer at der skal spares, kan det blive en overvejelse at kun 
have vasketoiletter, og de ældre ikke for et valg.  

Et andet perspektiv, som vi også skal snakke omkring, er plejerne. Fordi det er vigtigt at 
pleje hjælperne, bliver komfortabel med denne teknologi og der er mange måder man kan 
hjælpe dette, som f.eks. At lave et bedre og mere forståeligt kontrolpanel. Men vi føler også 
det er vigtig, at plejerne skal vide hvordan teknologien fungere, da dette går det lettere at at 
vide hvad man skal gøre, når noget går galt. Men dette ville selvfølgelig tage tid, for deres 
normale arbejdsdage, men vi mener, at selvom det tager tid og penge, vil det være det 
værd. Da det kan være et problem for forholdet, mellem plejeren og de ældre, hvis de ikke 
kan hjælpe med denne nye teknologi. 

Konklusion 

Delkonklusioner 

● Hvordan opfattes brugervenligheden af fjernbetjeningen til vasketoilettet 
Aspen Bidet model Jasmin?  
Vi har beskrevet begrebet brugervenlighed ud fra affordance-begrebet og 
undersøgt den omsorgsforståelse der indgår i design. Gennem analyse af 
Aspen Bidet model Jasmin er vi nået frem til at fjernbetjeningens 
brugervenlighed ikke var optimal. Der var knapper som var svære at forstå og 
andre elementer af udformningen, der kunne opfattes som mangelfuld. 
 
 

● Hvordan kan vi gennem redesign af fjernbetjeningen forbedre 
brugervenligheden for vasketoilettet Aspen Bidet model Jasmin? 
Gennem et design der i højere grad forholder sig til de absolut mest 
nødvendige funktioner og regulationen af sammen, håbede vi at forbedre det 
oprindelige designs affordance en hel del. Vi nåede også her frem til at en 
stor del af at forbedre brugervenligheden også handler om at forstå den 
tiltænkte omsorg der er en del af vasketoilettet. 
 

 



 

● Hvordan er vasketoilet-teknologien med til at ændre relationen mellem plejer 
og borger? 
Gennem interviewet og andre empiriske data, kunne vi se at 
omsorgsforståelsen er central for hvordan ansatte i sundhedssektoren 
opfatter teknologien og dens rolle i forhold til plejeren. Man kan både mene at 
velfærdsteknologien er med til at fjerne pleje og omsorg fra den ældre. Men 
andre kan med fordel argumentere for at det at give selvstændighed og 
uafhængighed er en anden form for omsorg, end den man opnår ved nærvær 
og kontakt med andre mennesker.  
 

● Hvad sker der når teknologien bevæger sig fra wellness til pleje? 
Der er tale om at teknologien omdefineres fra en wellness-teknologi til en 
velfærdsteknologi, i kraft af hvad den gør brugeren i stand til. Som 
udgangspunkt gør en wellness-teknologi ikke brugeren i stand til noget de 
ikke kunne før, hvorimod velfærdsteknologi øger uafhængighed ved at gøre 
brugeren i stand til ting, de ellers ikke kunne. Vi kan også ud fra Dick Willems 
teori afgøre, at der er en tilpasning som finder sted i forhold til teknologien. 
Vasketoilettet skal både tilpasses plejesektoren og omvendt skal 
plejesektoren tilpasses vasketoilettet. 
 

● Er det det værd at implementere vasketoiletterne ud fra de fordele og 
ulemper der er? 
Som sagt i vores Diskussion, kan en implementering af disse vasketoiletter, 
have nogle positive og negative aspekter. Men set fra vores øjne, mener vi at 
det kan være en rigtig god hjælp til plejehjemmene, både indenfor økonomi, 
da det kan give nogle besparelser hvis en af plejehjemsbeboerne kan blive 
selvstændig, men det kan også give disse plejehjemsbeboerne en bedre 
hverdag, hvis de kan blive mere selvstændige. Men det kan jo være dem som 
ikke ønsker at bruge disse vasketoiletter, og dette mener vi der også skal 
være plads til, så en implementering af disse på et plejehjem, ville være god 
ide, hvis man også giver plads til dem som ikke ønsker at bruge dem. 

 

Endelig konklusion 

Vi er gennem undersøgelse og empiri nået frem til vigtigheden af et match mellem de ældres 
behov og teknologiens muligheder. Det er netop det at opnå det perfekte match, der er 
kernen i de nuværende udfordringer med vasketoiletter. 

Det kan konkluderes at der er mange andre forhold end designet som spiller en rolle for 
matchet mellem teknologien og brugerne. Forståelsen af teknologien og den omsorgs-rolle 
som den skal opfylde, er en enormt central del af hvordan vi forholder os til vasketoilettet. 

Den omsorgsmæssige dimension kommunikeres ikke eksplicit i vasketoilettes design, men 
er derimod en implicit del af teknologien. Det kræver forståelse af teknologiens funktioner for 
at se hvilken omsorgs-rolle den er i stand til at udføre. Hvilket netop betyder at der er andet 
end selve designet som spiller ind i forhold til at skabe det efterspurgte match mellem de 
ældre og teknologien. 

 



 

Dermed ikke sagt at designet ikke spiller en stor rolle for vasketoilettet. Vasketoilettet er, 
som tidligere beskrevet, en slags ”umoden” teknologi. Hvor det tidligere har fungeret som en 
slags wellness-teknologi, med helt andre behov at opfylde, er det nu blevet implementeret 
på tværs af mange danske kommuner som hjælpemiddel i ældrepleje. Denne ændring i de 
behov som det skal opfylde, stiller nye krav til vasketoilettes funktioner og design. 

Netop disse behov er dem som vi har forsøgt at imødegå. Ud fra de eksisterende erfaringer 
med vasketoilettet, har vi udarbejdet et designforslag, med netop det mål at bidrage til at 
teknologien ”modnes” til sin nye behovsramme, gennem øget brugervenlighed. 

Vi vil argumentere for, at selv hvis vi i tests af vores design nåede frem til at det var et 
forfærdeligt design, ville vi have opfyldt netop det mål. Vores udarbejdede design er et bud 
på hvordan vi forbedrer brugervenligheden af vasketoilettet ud fra affordance. Men det er 
også et udtryk for en bestemt forståelse af hvilken omsorgsrolle vasketoilettet skal opfylde.  

Så hvordan kan en designforbedring af de nyimplementerede vasketoiletter forbedre 
brugervenlighed ved brug af vasketoiletter for ældre og plejere i ældreplejen? 

Vores udarbejdede designforbedring, kan forbedre brugervenligheden ved brug af 
vasketoiletter for ældre / plejere i ældreplejen på flere forskellige måder. En måde er i kraft 
af designet selv. Vi har i udarbejdelsen af designet forsøgt at forbedre designets affordance 
og dermed også letheden hvorved vasketoilet-teknologien forstås. 

Derudover kan vores udarbejdede designforbedring udtrykke en forståelse for hvilken 
omsorgsrolle vasketoilettet skal udfylde i plejen / ældreplejen. Det kan danne grundlaget for 
en videre diskussion af hvordan vi forstår “brugervenlighed” i forhold til vasketoilettet. 

Sidst men ikke mindst kan vores designforbedring betragtes som et skridt på vejen i forhold 
til at modne vasketoiletteknologien, så man i højere grad får udbytte af den i pleje-sektoren. 

Perspektivering 
Der er meget at gøre videre i arbejdet med vasketoiletter og i forhold til dette projekt.  
 
Men allerede nu belyser denne opgave et behov for yderligere at undersøge hvordan vi 
forholder os til velfærdsteknologi og dens omsorgsfunktion. Vi har brug for en dybere 
forståelse af indvirkningen af teknologi på både plejere og borgere.  
 
I særdeleshed kunne der være behov for at sætte spørgsmålstegn ved hvordan vi vurderer 
fordele og ulemper ved teknologien. Som det er nu vurderes teknologien meget generelt, 
men som dette projekt også understreger afhænger teknologiens nytte i høj grad af dens 
tilpasning til den enkelte borger. Så det er måske værd at diskutere om vi overhovedet kan 
generalisere fordele og ulemper. 
 
Sidst men ikke mindst ville det være interessant at kigge på om der er andre 
design-forbedringer der potentielt kunne kunne øge brugervenligheden. Der er nemlig andre 
problemer med vasketoiletterne, som vi ikke har haft plads til at beskrive i dette projekt, der 
meget vel kunne stille krav til andre former for designløsning. 
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