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   Abstract  

Pulsmåler med tracker 

Ida Dyremosegaard-Hansen, Jonas Dyhr-Nielsen Skjoldrup, Oliver Degn Andersen and 

Sacha Isabella Nordskov Gorski 

Roskilde University  

Humanistisk-Teknologisk Bachelor 1. semester 2020 

 

 

The intention for this report is to document our study of a GPS-tracker combined with a heart 

rate sensor, for the people diagnosed with dementia and to give relatives less concern and more 

stability in their daily routine. The methods used in this study are ‘Litteratursøgning, 

interviews, deltagerobservation (participant observation), prototype, divergent and 

convergent thinking, SPRINT, Iterative design process, Storyboard. 

In this report, there are some sub-topics we need to understand, to make a good prototype. We 

need to have an understanding of which technology GPS tracking uses, and how it works. We 

want to understand our target group and get knowledge of how dementia people act in various 

situations, with the use of participant observation. Here we experienced a day in the life of a 

person with dementia and his wife as a relative. We want to get a deeper understanding of how 

people with dementia are understood in the legal system, and what opportunities their relatives 

have, to get more security and safety in their lives, so the unnecessary fear of losing a loved 

one can be lowered.  

Our conclusion for this study is that a GPS-tracker combined with a heart rate sensor could be 

a relevant way, to give the relatives of people with dementia less concern and more stability in 

their daily routine with the assistance of technology.   

To put our study into perspective, we investigated how Odense Kommune monitored their 

homeless people and the right and wrongs with the use of GPS-tracking.  
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Introduktion  

 

Definering af begreber  

Pårørende  

Pårørende er de personer, som har nær relation til vedkommende som muligvis lider af 

sygdomme eller psykologiske lidelser. En pårørende kan være mange forskellige personer, i de 

almindelige tilfælde er det; et familiemedlem, en ægtefælle, en partner eller en vel bekendt. I 

denne rapport har vi valgt vedkommende, som værende til en person som lider af demens. 

 

Sundhedspersonale  

Sundhedspersonale er uddannede personer indenfor det sundhedsfaglige område, som kan 

arbejde inden for sundhedsvæsenet. I denne rapport vil fokus ligge på de fagpersoner som 

arbejder med folk der lider af demens, dette kan være demenskonsulenter, eller andre som 

arbejder indenfor området med folk der lider af demens. 

 

Demens  

Demens er en lidelse som stiger med alderen, som påvirker menneskers hukommelse, følelser 

og deres intellektuelle funktioner. Den forekommer i hjernen og er en kronisk psykisk lidelse, 

der findes medicin som kan formindske symptomerne, men der er ikke fundet nogle behandling 

(Rønholt, Finn, 2018).  

 

Sundhedsjura 

Sundhedsjura er et sikkerhedssystem for patienter og sundhedspersoner med retningslinjer, for 

at give den rette pleje og omsorg for patienter, som har ret til selvbestemmelse uden brug af 

tvang fra sundhedspersonalet (Kristensen, Kent, 2014). 

 

GPS-teknologi 

En GPS kan gennem koder og processer lokalisere f.eks. en person og veje. I GPS-observations 

er der forskellige koder for pseudorange og Doppler målinger. Hele konceptet med en GPS er, 

at der skal komme tal og matematiske udregninger fra den data man skal finde. Et GPS-signal 

kræver 3 satellitter, dette kan dog diskuteres, da den fjerde satellit vil modtage og sende et 

signal kort tid efter. Derfor vil mange kilder sige at der bliver brugt 4 satellitter. 
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Pulsmåler-teknologi 

En pulsmåler måler ens hjerterytme pr. Minut/ BPM (beats per minut) med en optisk LED 

lyskilde og sensor. Lyset lyser gennem huden, hvor sensoren måler det lys som reflekterer 

tilbage. Refleksionerne af lyset vil variere som blodtryk under huden, som bliver fortolket som 

hjerteslag (Samsung, 2019).    

 

Geofence 

Et geofence er ligesom et virtuelt hegn eller specifikt område som er omkring et fysisk sted. 

Det geofence gør er, at det sammenkobler den virtuelle verden med den fysiske verden. Det 

gør den på den måde, at hvis et objekt som enten har et Wi-Fi, Gps, Bluetooth signal eller 

cellular data kommer ind eller ud for/fra dette virtuelle område, som er lavet ved hjælp af 

koordinater. Længere nede i denne rapport vil der komme en uddybende forklaring, om 

hvordan vi bruger geofencing i vores produkt.  
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Indledning 

Behov for luft, gåtur, forvirring, farer vildt, forsvundet, efterlyst, fundet død. Dette er bare ét 

eksempel af mange, på en situation hvor en dement person forlader sit hjem og ikke kan finde 

tilbage. Der er mange eksempler hvor det heldigvis går godt, men der er også eksempler, hvor 

det får en kedelig afslutning.  

For eksempel bekræfter Nordsjællands politi, at en 86-årig dement mand, de har ledt efter, er 

fundet død i en grøft.  Han var den 7. august om aftenen gået fra plejehjemmet 

Trongårdsbakken i Vejby. Politiet havde prøvet at finde spor efter den demente person med 

hunde, droner og overvågningsbilleder, men uden held. Han blev senere fundet af den frivillige 

organisation ’Missing People’ ca. 100 meter fra plejehjemmet, bekræfter vagtchefen hos 

Nordsjællands politi, Christian Kobbernagel (Engelschmidt, Morten, 2020) 

Alzheimerforeningen oplyser, at der lever 85-90.000 med en demenssygdom i Danmark, og at 

det forventes at stige til 120-146.000 de næste 20 år. Dette er et skræmmende tal i sig selv, men 

ikke nært så skræmmende som det faktum, at det er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.  

Officielle tal viser at pårørende til demente bruger mellem 5-7 timer dagligt på pleje og omsorg. 

Samtidig skal de leve med utrygheden og frygten for, at deres demensramte familiemedlem 

glemmer hvem de er, eller vandre ud i samfundet, hvor de ikke alene kan være til fare for sig 

selv, men også for andre (Alzheimer.dk, 2013). 

Da tallene er stigende, med personer der får demens, må det formodes at der også sker en 

stigning i demente der forlader sit hjem. Derfor er vores formål med dette projekt at undersøge, 

hvorvidt en tracker med pulsmåler kan give pårørende til demensramte mere tryghed og frihed 

i deres hverdag. Dette vil vi undersøge ved at finde ud af hvilke teknologier der bliver brugt på 

området, og hvilke forbedringer der kunne være relevante. For at forstå den dementes og den 

dementes pårørendes situation vil vi beskrive deres situation og sygdomsbillede i 

almindelighed. Derudover vil vi under 

søge de etiske problematikker, der kan opstå i forbindelse med overvågning af en dement. Her 

er det ligeledes relevant at undersøge, hvilke rettigheder man har som dement og som 

pårørende.  

Ovenstående problemstilling giver 4 overordnede arbejdsspørgsmål, som er bygget op med 

undersøgende tekst, som skal undersøge vores arbejdsspørgsmål med relevante teorier og 

metoder. 
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Motivation 

 

Motivationen for rapporten var at få forståelsen og den generelle interesse for hvordan 

teknologien i en GPS fungerer, og hvordan de teknologiske artefakter træder i kraft hos en 

GPS. Vores interesse for at få en pulsmåler koblet sammen med en GPS, var til vores 

målgruppe, da det kunne give en bedre tryghed til de pårørende for demente til at følge med i 

deres sundhed, når de går fra hjemmet. Motivationen for vores projekt er at forstå og undersøge 

de konsekvenser der kan opstå, i GPS-teknologien, når man skal følge en dement person.  

Problemformulering  

 

Hvilket design ville kunne give pårørende til demensramte mere frihed og tryghed i deres 

hverdag ved hjælp af teknologi? 

 

Underspørgsmål 

Hvilke teknologier eksisterer allerede og hvilke komponenter indgår i sådanne produkter? 

Hvad er demens og hvilke problematikker kan opstå for personer som er diagnosticeret med 

dette?  

Hvilke etiske problemer skal der tages hensyn til, i forhold til brugen af designet og 

teknologien? 

Hvilken sundhedsjura skal der tages hensyn til, i forhold til dementes rettigheder? 

Problemfelt 

Det udgangspunkt vi har taget i vores problemfelt er, at vi mener der ikke er nok fokus på at 

give mere tryghed for de pårørende til demente. Det kan være hårdt at være sammen med 

demente, især for de pårørende, da det er som at se en person forsvinde længere væk og 

pludselig ikke kunne blive genkendt af dem de holder af. Ud fra dette udgangspunkt satte vi de 

pårørende til demente som vores målgruppe. Det er også den del af opgaven som teoretisk 

interessant, da vi skal overveje hvordan vi designmæssigt skal udvikle vores produkt. Hvordan 
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kan vi lave et produkt som kan være sikkert og behageligt at bruge for den demente og de 

pårørende. 

Da vi begyndte at undersøge hvad der var på markedet, blev vi meget overrasket over der ikke 

var et produkt målrettet til demente, med en tracker og pulsmåler koblet sammen. Denne 

teknologi kunne give pårørende en idé om, hvor de skal lede og hvilken tilstand den demente 

er i, hvis det skulle ende så galt. Vi skal undersøge hvilke løsninger der allerede eksisterer til 

at hjælpe de ældre og hvordan der kan blive lavet mulige forbedringer på disse. Mere 

dybdegående forklaring kommer i afsnittet; Hvilke teknologier eksisterer allerede og hvorfor 

er vores anderledes. Side 19. 

Metodisk vil vi undersøge vores målgruppe ud fra interviews og observationer. Ud fra vores 

bearbejdede indsamlede empiri vil vi skabe et produkt som forsøger at opfylder målgruppens 

behov. 

Vi vil gerne undersøge, hvilken sundhedsjura der er relevant til lidelsen demens, for at forstå 

deres rettigheder. Vi vil også gerne tilegne os mere viden til at kunne lave en prototype og 

videreudvikle vores produkt.  

Afgræsning  

Vi har valgt at fokusere på pårørende til demente, der bor hjemme. 

Vi har fravalgt demente som bor på plejehjem, da de allerede er under skarpere observation i 

form af sundhedspersonale og GPS'er, som er tildelt af kommunen.  

 

Derudover har vi været nødsaget til at begrænse os ift. udviklingen af vores prototype. De 

komponenter vi har haft til rådighed, er ikke de mest moderne. Komponenterne vi har anvendt 

er større og deres funktioner er ikke så præcise som nutidens teknologier. Vi har derfor valgt, 

at lave vores prototype ud fra de komponenter, som vi anser for at være de vigtigste for vores 

projekt. Vi har ikke anvendt Bluetooth og WIFI, da vi først fik kendskab til at disse 2 

teknologier kunne bruges i forhold til tracking og geofencing for sent i vores produktudvikling. 

Bluetooth og WIFI er desuden mere kompliceret at anvende end GPS-teknologi og ville kræve 

mere kodning og andre komponenter. 

Vi har fravalgt at lave en platform i form af en app eller hjemmeside med et simkort, i stedet 

for at have en app som modtager dataen fra designet, har vi installeret en LCD-skærm, som 
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skal ses som en stedfortræder for en app.  De teknologier vi ikke benytter i vores prototype, vil 

vi berøre i vores afsnit om fremtidsudvikling.  

 

Teoretiske overvejelser med demente personer 

Hvad er demens 

Demens ikke er en sygdom, men en tilstand hvor hukommelsen, dømmekraften, sproget og 

andre elementer af den kognitive funktion forsvinder. (Foster, Charles og Herring, Jonathan og 

Doron, Isreal, 2014, s.3) Ordet demens kommer fra det latinske “de”, hvilket betyder uden og 

“ment” betyder sind. Ordet dement kan således oversættes til uden sind, (ibid. 2014 s.3). Den 

demente mister ofte sine sociale evner, hvilket kan medføre ensomhed, og personen kan føle 

angst, forvirring og håbløshed. Demens kan komme fra forskellige sygdomme som fx 

Parkinson, alkoholmisbrug, og posttraumatiske stress. Oftest opstår demens med alderen, 

omkring 60+, hvor man bliver testet med neurodegenerative midler. Hvis demens opstår før de 

60 år, er det oftere genetisk betinget (Melin, Else og Olsen Bang, Rolf, 2000) 

 

For at finde ud af, om en person lider af demens, tester man korttidshukommelsen, om personen 

har et sprog som er til at forstå, og hvilke kommunikationsmetoder de bruger, så som længere 

mere dybdegående eller korte sætninger (Foster, Charles og Herring, Jonathan og Doron, Isreal, 

2014, s.7). Der bliver også testet mere dybdegående psykologiske metoder, som f.eks. om 

personerne pludseligt lider af angst, har adfærdsmæssige ændringer eller psykotiske træk, som 

hallucinationer eller vrangforestillinger (ibid. 2014, s.7). Slagtilfælde er en af de store faktorer 

som kan forværre demens (ibid. 2014, s.29). 

 

Den type af demens man ser mest, hedder Lewy Kroppe, hvilket betyder at de fysiske tegn er 

det første man opdager. Dette kan være; man har svære ved at ved at løfte den samme mængde 

af hvad med kunne før, dette kan komme fra dag til dag. Søvnforstyrrelser og sensitivitet imod 

høje lyde og lys, er også gerne tegn på at demens er under udvikling (ibid. 2014, s.31). Lewy 

Krop kommer grundet en fejl i hjernen, hvor et protein findes i den neuropatiske del af hjernen 

(ibid. 2014, s.31). Proteinet ligger på primært på hjernestamme, hvilket er det som gør at demens 

rammer i både hjernen og fysisk (ibid. 2014, s.31). 
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Demens og etikken i det: 

Etikken med demens handler om at finde de bedste metoder for at kunne hjælpe de mennesker, 

som lider af nogle psykiske lidelser. Bogen ”the Law and ethics of dementia” skriver i kapitel 

11, at man over hele verden snakker om at udarbejde nogle nye etiske regler, for at kunne opnå 

bedre forhold til de demente.  

Da demens er en psykologisk lidelse, har det været svært at sætte etiske regler op om, hvordan 

man skal passe på dem og give den korrekte pleje i forhold til de nye behov, der opstår til de 

sociale forhold og støtte til lægebesøg eller andet. 

 

I sygeplejerskeuddannelsen bliver man uddannet i hvordan man skal hjælpe de demente med 

at få deres medicin, men ikke om hvordan man kan hjælpe de demente til at få et bedre socialt 

sammenhold. Dette er også noget der bliver talt om i de forskellige etiske råd. Et spørgsmål 

der hele tiden kommer op, er om man skal indføre et nyt ordforråd inden for etik, når man ikke 

kan lave psykologiske analyser af de personer som har lidelsen.  

Et af de største problemer, der er i forbindelse med demens er; hvem bliver ansvarlig for at 

tage vare på den demente? (ibid. 201,4 s.122). Det er til diskussion om det skal være partneren 

til den demente, om det skal være børn eller andet familie. I Kina er der en lov om, at når en 

forælder ikke kan tage varer på sig selv, så er det børnene som bliver værge for den ældre. I 

Danmark findes der ikke en lov om hvem der skal blive værge for den ældre, medmindre den 

demente har skrevet en fremtidsfuldmagt. 

Dette spørgsmål har stor betydning for etikken og for hvordan man kan pleje disse personer. 

Det er her hvor fremtidsfuldmagten skal kunne have en betydning for hvem der skal vælge for 

den demente, så det ikke bliver et juridisk og politisk problem (ibid. 2014, s.123). Der er også 

etiske spørgsmål omkring hvem der har kontrol over individets økonomi og hvis individet ikke 

har økonomisk mulighed for at betale medicin eller ophold på plejeanstalter, hvem skal så 

betale?  

Det er en god ide at snakke med den demente om deres liv og hvad de har lavet førhen (ibid. 

2014, s.128). Mange som lider af demens, kan godt huske noget af det, der er sket tidligere i 

deres liv, men har svært ved at huske ’her og nu’ (korttidshukommelsen). Når man snakker 

med de demente om deres liv, kan man se hvordan individet oplever deres tilstand og hvordan 

de opfatter deres hverdag, og hvilke interesser de stadig har (ibid. 2014, s.128). Denne metode 

er med til at lære den demente bedre at kende. Der bliver også stillet spørgsmålet; om det er 

etisk korrekt at gøre, da det kan være med til at man får personlige data, som f.eks hvilken 

religion, seksualitet og politiske holdninger de har. Grunden til at dette kan blive et etisk 
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dilemma, er fordi personen man har fået dataen fra, muligvis ikke vil kunne huske samtalen 

efter kort tid (ibid. 201,4 s.129). 

Andre etiske dilemmaer kan være at den demente har glemt hvorfor de får den medicin de har 

brug for, og det derfor bliver nødvendigt at gemme medicin i maden. Eller hvis den demente 

tror at deres partner stadig er i live, er det så etisk korrekt at fortælle at partneren er død? (ibid. 

2014 s.129) 

 

I forhold til demens skal man også tænke over, at der er kommet ny teknologi i brug, dette kan 

være falde detektorer og GPS tracking (ibid. 2014, s.130). I fremtiden vil der sikkert også 

komme mere inden for robotteknologi.  

 

I og med udviklingen af ny teknologi, så som falder detektorer, robotter og GPS tracking er der 

kommer flere etiske problematikker 

I bogen ”The Law and ethics of dementia” diskuteres to sager:( ibid. 2014, s.160) Den første 

sag optagelse af en telefonsamtale ved brug af ”SimPres”, hvor de demente tror de snakker 

med familiemedlemmer. Den anden sag, handler om en ældre dame, som beder om at få låst 

sin dør op, da hun skal hente sine børn. Hendes plejer siger til hende, at der stadig er en time 

til de skal hentes, og spørger derfor om den demente ikke har lyst til en kop te i stedet for ibid. 

2014 s.163). 

I begge disse sager bliver der brugt hvide løgne for at berolige eller gøre den demente gladere, 

men er det etisk korrekt?   

Selvom det måske beroliger de demente, kan ’løgnen’ også være med til at de mister tilliden 

til sine medmennesker og omverdenen. 

Når der bliver brugt nye teknologi hos mennesker som ikke kan forstå eller ved hvad det er, 

bliver der skabt mistillid til verden i forhold til hvordan verden skal fortolkes og hvordan de 

kan være en del af samfundet (ibid. 2014 s.162.)  

 

Ud fra et nytteetisk perspektiv (utilitarisme) kan man argumentere, at hvis individet får bedre 

livskvalitet af hvide løgne så kan det være etisk rigtigt. Etiske spørgsmål er komplekse, og 

derfor også spørgsmålet hvordan man skal behandle folk med demens. Ofte bliver det 

personlige holdninger som får en betydning for, hvordan man handler over for demente.  
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Forskning på folk med demens og indførelse af ny teknologi 

Storbritanien har man sat nogle love op omkring, hvordan personen man vil undersøge, skal 

være mentalt, for at undersøgelsen kan lade sig gøre. Disse retningslinjer er vigtige i forhold 

til vores empiri indsamling.  

De 4 hovedlove lyder:  

1. Personen skal være i stand til at kunne forstå information om de relevante ting i 

undersøgelsen.  

2. Skal kunne huske den information de har fået om forskningen.  

3. Skal kunne tage valg og forstår hvilken betydning deres beslutningstagning har.  

4. Skal kunne kommunikere deres valg, altså skal kunne snakke, bruge tegnsprog eller andre 

muligheder for kommunikation (ibid. 2014 s.172).  

Hvis informanten ikke opfylder kravene, kan forskningen ikke fortsætte.  

Udover love for hvordan individet skal være mentalt, så er der også love for formålet med 

undersøgelsen: 

1. Forskning skal være for at give personen som bliver undersøgt fordele eller forbedringer i 

deres liv. Eller  

2. Forskningen prøver at opnå bedre behandling for lidelsen som individet lider af eller/og 

skabe sikre rammer i hverdagen (ibid. 2014, s.172). 

Når man undersøger demens, skal man overveje om den forskning man laver, har fordele for 

individet og man skal hele tiden huske på, at folk med demens er meget sårbare og nemt kan 

føle sig udnyttet (ibid. 2014, s.174) 

 

Når det kommer til at indføre ny teknologi til demente, så skal man igen have tankerne om 

forbedring af deres livskvalitet. Hvis man tager eksemplet med GPS og vandring gælder de 

samme tanker. I bogen ”The Law and ethics of dementia” (Woods, Bob, 2010) bliver der 

undersøgt hvorfor de demente går hjemmefra. Nogle af de udtalelser som kom frem i 

undersøgelsen var; ”Nogle gange vil jeg bare have frisk luft, selv om jeg ikke har en ide om 

hvor jeg går hen”(ibid. 2010) og så er det også nogle som udtaler sig; ”Nogle gange vil jeg 

bare gerne gå en tur for at føle mig mere uafhængig.”(ibid. 2010) Denne undersøgelse blev en 

del af de reglementer som er blevet lavet for GPS hos demente.  

1. Det er vigtigt at man har fokus på balance mellem personen med demens, sikkerhed og deres 

frihed.  

2. Valget om GPS skal implementeres hos den demente, skal være i samarbejde med den 

demente og familien eller værgen.  
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3. Hvis det er muligt så skal den demente give tilladelse til teknologien. (Foster, Charles og 

Herring, Jonathan og Doron, Isreal, 2014, s.244). Så i forhold til når der skal ny teknologi ind 

i plejen hos de demente, skal man altid have fokus på om personen selv har forståelse for hvad 

teknologien gør. 

Når det kommer til loven om brug af teknologi hos de demente, kan man lægge fokus på 

hvordan en GPS bliver brugt til overvågning. F.eks. kan individet føle sig negativ påvirket af 

GPS’en, da det kan give personen følelsen af, at de er til mere besvær for familien eller plejen 

(ibid. 2014, s.434) og det skaber jo ikke bedre livskvalitet. Det er også her man kan diskutere 

om en fremtidsfuldmagt skal indeholde muligheden for at sige, at en værge må vælge om 

GPS-teknologien kan blive brugt i den dementes hverdagsliv. 

 

 

Sundhedsjura  

I bogen håndbogen i demens Står der noget om værgemålsloven, som trådte i kraft d. 1. januar 

1997, som erstatning fra den gamle myndighedslov fra 1922. Loven handler om værgemål for 

børn, unge og voksne. Med denne lov kan demente få en værge, uden at miste deres myndighed, 

med det formål at gøre værgemålsreglerne mere smidige og tidssvarende i forhold til den 

tidligere myndighedslov.  

Værgemålslovens § 5 er den mest anvendte hos demente, som gør at hvis den demente kan 

forstå, at det bedst for ham eller hende at få en værge, er der  

Tre forudsætninger, der skal være opfyldt, for at der kan iværksættes værgemål  

1. Pågældende skal være i en helbredsmæssig tilstand, som begrænser/ophæver 

pågældendes evne til at tage vare på sig selv  

2. Man skal være ude af stand til/uegnet til at varetage sine økonomiske eller personlige 

anliggender, eller dele heraf. 

3. Der skal være behov for/anledning til at iværksætte værgemål. (Melin, Else og Bang 

Olsen, Rolf, 2000) 

  

Hvis der skulle komme uoverensstemmelse mellem værgen og den der er under værgemål, kan 

man i nogle tilfælde tinglyse om fratagelse af den retlige handleevne (umyndiggørelse). Med 

dette skal der være en lægeerklæring fra behandlende læge og en udtalelse fra ledelsen, hvor 

den demente har ophold.  
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Værgen fungerer som dialogpartner over for pårørende og sundhedspersonale, og har aktindsigt 

hos den demente (ibid. 2000). En værge kan lovligt handle og træffe beslutninger for den 

person der er under et værgemål. (Kristensen, Kent, 2014)  

Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand jf. Servicelovens 

§124 stk. 1 og skal så vidt muligt anvendes hurtigt og varsomt mod den pågældende patient 

eller borger, i vores tilfælde demente. Magtanvendelse er godkendt i en vis periode, men under 

hele anvendelsen af magt skal der for hvert sekund tages hensyn til om det er nødvendigt eller 

om det kan erstattes af andre mindre foranstaltninger. Serviceloven har strenge regler for magt 

og udøvelsen af magt mod voksne, og er den pågældende ikke i risiko for selvskade eller skade 

mod andre, må magt ikke bruges af sundhedspersonalet.  

Der findes en lov i serviceloven omkring aflastning eller midlertidige ophold til pårørende, 

såsom en ægtefælle der bor sammen med en person der enten har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, som kan få brug for mere omsorg og pleje jf. serviceloven §84 stk. 1 og 2(Jappe, 

Erik, 2007, s.73). 

Serviceloven blev i 2007 forbedret og fik til formål at borgere eller patienter nemmere kunne 

tilegne sig sine rettigheder og pligter (ibid. 2007, s. 13). 

Hvori adskiller vores prototype sig med eksisterende teknologier.  

Et andet vigtigt aspekt ved udvikling af et nyt design, er at undersøge hvad der allerede 

eksisterer. Bruges der overhovedet teknologi hos demente? Og ja det gør der. GPS’er er ikke 

en ukendt teknologi hos demente, og er brugt på plejehjem i en lang række kommuner. GPS er 

også en teknologi som har plads til forbedring, ikke kun på deres signal og batteri, men også 

på deres udseende. De første GPS’er der blev taget i brug på plejehjem, var i form af nogle 

klodser, som kunne lægges i personens lomme, taske o. Lign. I dag er man gået længere hen 

imod mere genkendelige genstande, som f.eks. ure eller indbygning i dementes smykker, og 

endda også i skosåler. Fælles for disse GPS’er er at det forudsætter, at den demente husker at 

bære GPS-enheden for at den virker. Nogle af de GPS-mærker der er nu til dags: Stella Care, 

Otium, Tile osv. 

Der hvor vi ønsker at differentiere os er i form af en GPS med pulsmåler, så pårørende kan 

monitorere både lokationen på den demente, men også det fysiske helbred ved hjælp af pulsen. 

Pulsen er med til at give en indikation på hvordan et individ har det. Her man kan se om 

individet er stresset eller i decideret i livsfare. Et design som kan give svar på individets helbred 

kan derfor skabe tryghed hos den pårørende.  
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Derudover skal produktet designes til den private bruger, da det skal benyttes af pårørende til 

den demente der bor i privat ejendom.  

 

Semesterbinding 

Design og Konstruktion 

Vi vil inddrage design og konstruktion i form af interviews, som vi bruger til at indsamle 

information fra brugere som f.eks. fagfolk fra plejehjem og institutioner, der har med demente 

at gøre, og folk som er pårørende til en med demens. 

Vi vil derudover bruge design og konstruktion i forhold til de modeller vi bruger til, at udvikle 

vores produkt, lave en prototype af produktet og teste prototypen.  

Nogle af de Design og Konstruktion teorier vi gerne vil bruge gennem vores rapport er:  

- Sprint (Pries-Heje, Jan, 2020) 

- Iterativ designproces (Thielke, Katrine) 

- Designorienteret problemstilling (Pries-Heje, Jan, 2020) 

- Affordance (Pries-Heje, Jan, 2020) 

Noget andet vi også lægger fokus på med vores produkt, er Affordance.  

Affordance handler om, at det skal være nemt for brugeren at vide hvad produktet skal bruges 

til ud fra designets udseende. Designet på produktet skal være enkelt og ikke havde mulighed 

for at kunne misforstås. Det skal invitere brugeren til at bruge produktet, på den måde vi selv 

har henset det til. Derfor har vi taget nogle valg om, at det ikke skal være nemt at fjerne dele 

af produktet og det skal være nemt at kunne give en anden person produktet på.  

Da vores produkt har en målgruppe, som ikke selv skal bære produktet, er det vigtigt at det 

appellerer til både den demente og den pårørende. 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

Vores anden dimension vil være teknologiske systemer og artefakter, hvor vi vil benytte os af 

trinmodellen, som er udarbejdet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels 

Jørgensen. Trinmodellen er en begrebsmodel som i høj grad hjælper med at analysere 

begreberne der er beskrevet i de forskellige trin (se nedenstående). 
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Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer: 

Dette trin beskriver formålet med teknologien og dens indre mekanismer og processer, 

som skal til for at opfylde formålet. 

Dette er relevant for os, da vi har en teknologi som indeholder nogle interessante 

mekanismer og processer i form af pulsmåler- og GPS-teknologi og Geofencing.   

 

Trin 5 - Modeller af teknologier   

Dette trin bruges til at gengive funktionerne for ens produkt, det kan være vha. visuel, 

håndgribelig eller numerisk model. Dette er vigtigt for os, for at vi kan fremvise de 

vigtige aspekter af vores prototype på en overskuelig måde. Dertil vil det være relevant 

med en teknisk beskrivelse af vores produkt, så man vejleder modtageren i, hvordan 

modellen skal læses og forstås.  

 

Fra trinmodellen har vi valgt at benytte os af trin 1 og trin 5. Trin 1 fordi det er et godt 

supplement til vores SPRINT model, som har mere fokus på det ydre. Trin 5 har vi valgt for at 

skære teknologien lidt mere ud i pap og give læseren noget visuelt de kan forholde sig til.  

Metode 

Litteratursøgning 

Vi har søgt hjælp og råd fra Roskildes Universitetsbibliotek via >Book en bibliotekar<. 

Formålet med dette var, at vi gerne ville lære den optimale søgeprocess.  

Søgemaskinen samler litteratur fra et utal af forskellige databaser og giver mulighed for en nem 

søgning vha. forskellige nøgleord og begreber. 

Der er ligeledes en masse inspiration at hente i andre studerendes rapporter, hvor vi kan 

undersøge, hvilken litteratur de har benyttet sig af, og hvad de har undersøgt sig frem til med 

denne viden.  

Google Scholar er også en søgemaskine vi har benyttet os af, da der er en stor mængde relevante 

artikler og publikationer, som har relevans for vores projekt. Det er også muligt at have en 

kildekritisk tilgang, da det er muligt at undersøge forfatteren og sortere på forskellige vigtige 

faktorer der er med til at skabe relevans.  

Litteraturen skal kunne være med til at give den viden vi har brug for, for at kunne beskrive 

vores målgruppe bedst muligt og få den viden vi skal bruge for at finde ud af, hvordan vi bedst 

muligt kan hjælpe med at få løst nogle af de problemer som de står overfor. 
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Litteraturen skal kunne være med til at give den viden vi har brug for, for at kunne beskrive 

vores målgruppe bedst muligt og få den viden vi skal bruge for at finde ud af, hvordan vi bedst 

muligt kan hjælpe med at få løst nogle af de problemer som de står overfor.  

 

Interview  

En væsentlig del af vores projekt er, at vi vil indsamle empiri i form af interviews (kvalitativ 

metode). Vi søger bevidst mod respondenter som har en relation til demente, dette kan være 

både pårørende, sundhedspersonale eller andre personer som har et unikt indblik i den 

dementes situation. Grunden til at vi benytter os af interviews, er at vi ikke selv har den store 

viden om hvordan deres liv er i praksis, og vi derfor vil være sikre på, at vi forstår deres 

situation som den er, så vi kan designe og udvikle vores prototype derefter. 

Ved forberedelserne til interviewene forberedte vi en spørgeramme, som skulle bruges til at 

guide intervieweren i en retning der var konstruktiv for projektet. Det unikke ved at interviewe 

er, at respondenten kan give svar og belyse problemer, som vi ikke selv kendte til og derved 

påføre ny og vigtig viden til projektet. 

Grundet Corona har vi valgt at tage vores interviews telefonisk eller via 

kommunikationsprogrammer på computeren. Dette har gjort at vi ikke har haft mulighed for at 

læse respondentens kropssprog, som ellers er en vigtig faktor i en kommunikations- og 

interviewproces (Kvale, Steiner og Brinkmann, Svend, 2009).  

 

Deltagerobservation 

Deltagerobservation ses primært som en kvalitativ metode, men kan også have kvantitative 

elementer til sig. I vores tilfælde har vi brugt deltagerobservation som en kvalitativ metode. 

Denne metode bliver brugt til at observere en given gruppe, for at få en bedre forståelse for 

deres handlinger og en indsigt i deres miljø. Vi valgte derfor denne metode da det gør det nemt 

for os at få et bedre indblik og forståelse i, hvordan den dementes dag fungere og observere 

hvordan den demente person håndterer forskellige situationer i sin dagligdag. Dette gør så vi 

kan lave et bedre produkt til målgruppen ud fra denne information. 

Da vi kun har lavet en enkelt deltagerobservation, kan vi ikke generalisere alle med demens ud 

fra det vi har observeret. 

 

Prototype 

For at få det bedst mulige indblik i den teknologi vi arbejder med, vil vi udarbejde en prototype, 

så vi har “hands-on” og opnår noget viden derigennem. Vores prototype består af en række 

teknologiske hovedkomponenter i form af en GPS, en pulsmåler med pulssensor, en Arduino 
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og en LED-skærm. Disse komponenter vil vi installere i en 3D printet kasse, som i sidste ende 

skal sidde på albuen. Vores hovedkomponenter er installeret og sat op på Arduinoen, som vi 

kan kode til at måle puls og give os koordinater i forhold til hvor GPS´en befinder sig.  

Når vi har lavet en prototype, vil vi teste den for at se om den opfylder de krav, som målgruppen 

og vi selv stiller til produktet. Efter test og evaluering vil vi se om der er eventuelle forbedringer 

til produktet. Her er Iterativ design proces en god metode til at gå tilbage i processen og 

forbedre, inden vi igen tester og evaluere produktet. 

 

Divergent og konvergent løsningsmetode  

Dette har vi brugt og bruger, da vi har udforsket hvilke forskellige teknologier, som vi ville 

kunne bruge og hvad der er forskelligt fra dem og det produkt vi gerne vil lave.  

Divergent tænkning er idéudvikling, kreativitet og at tænke på ens ide som en helhed. I 

divergent tankegang tager man også højde for at den løsning eller de valgmuligheder man 

arbejder med, kan være meget komplekse og derfor kan ens fantasi bruges for at undersøge om 

det er en realistisk løsning. Når man også bruger divergent løsningsmetode, vil der altid komme 

en unik løsning ud fra de personlige interesser og de personlige kompetencer, af dem som er 

en del af projektet. (divergent.dk)  

Konvergent tænkning kan man kalde for den mere traditionelle måde at tænke løsninger på, da 

det sætter mere fokus på hvad der er rationelt muligt og realisérbart. Man metodisk analyserer 

sig ud af problemer og prøver at finde løsninger ud fra den faglige viden man har, da der altid 

skal være en faglig begrundelse for de valg man tager. Dette kan dog også have den 

betydningen, at de personlige kompetencer ikke vil kunne ses lige så tydeligt i løsningen. 

Begge er disse tænkningsmetoder er vigtige at bruge under en rapportskrivning, hvor der også 

er et produkt med. 

 

I forhold til hvordan vi vil bruge dette i vores rapport, kommer hele vores ide mere fra den 

divergente tankegang, vi havde nogle personlige kompetencer til emnet og vi havde alle en 

personlig interesse i emnet, hvilket vi hurtigt fandt ud af under gruppedannelsen, hvor vi alle 

kunne relatere til emnet. 

Vi bruger den konvergente tænkning, når vi leder efter og undersøger viden om emnet, og 

hvordan vi videreudvikler emnet i forhold til den viden vi får. 
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SPRINT  

I vores designproces vil vi benytte os af SPRINT, som er en designproces der bliver brugt til 

at teste og udvikle ideer. SPRINT består af 5 trin, som sammen skaber en rettesnor i 

designprocessen. De 5 trin er som følger:  

Trin 1 - Overblik over problem  

På 1. trin handler det om at identificere det problem eller behov, som man vil undersøge. Til 

vores identificering vil vi lave en brainstorm, da der her er mulighed for at komme med 

forskellige ideer, så man i sidste ende er på samme side ift. hvilket problem eller behov man 

vil løse/afdække. 

Trin 2 - Skitser løsningsideer 

På 2. trin handler det om at komme på løsningsideer til det identificerede behov eller problem. 

Her henter man inspiration fra løsninger som allerede eksisterer, eller løsninger som ligner det 

man ønsker. Til dette punkt kan man beskrive “hvad vores ide gør, for hvem, og med hvilken 

teknologi?” 

Trin 3 - Vælg en ide at gå videre med 

På 3. trin samler man de forskellige løsningsforslag, hvorefter man vælger hvilken prototype 

man ønsker at arbejde videre med. På dette trin er det relevant at man laver et storyboard, da 

det kan visualisere vores løsning.  

Trin 4. – Prototype 

På 4. trin samarbejder man om at udvikle en prototype, enten et håndgribeligt produkt, en skitse 

eller billeder.  

Trin 5 – Test 

På 5. trin handler det om at teste sin prototype, for at se om den opfylder de krav og ønsker 

man har dertil. Dette giver en masse data, som man kan bruges til at genoverveje sin prototype 

og på den måde overgå til en iterativ designproces (Pries-Heje, Jan, 2020).  

 

Iterativ Designproces 

Den iterative designproces er en proces der omhandler at generere en ide, hvorefter man skaber 

en prototype, som man så tester. (Thielke, Katrine) På baggrund af den feedback-data som man 

får fra testen, kan man via en iteration gå tilbage i processen og lave ændringer baseret derpå. 

Vi har valgt at benytte Iterativ Designproces i vores diskussion, da vi analyserer på fremtidige 

designmuligheder.   

 

 

 



 

20 

Storyboard  

Et storyboard er en teknik som er ideel, når man arbejder med prototyper og gerne vil 

visualisere prototypens anvendelse (Pries-Heje, Jan. 2020). Storyboardet gør det nemmere for 

læseren af relatere til situationen, end hvis det var skrevet som tekst. Samtidig skaber 

storyboardet også en nysgerrighed hos læseren, så de bliver mere opmærksomme på 

situationen.  

Vi vil udarbejde et storyboard, så vi kan give et eksempel på, hvordan vores design vil blive 

anvendt i en hverdagssituation. 

Analyse af empiri 

I analysen vil vi se på hvordan teori og viden kan blive brugt til at udvikle et produkt som vil 

kunne hjælpe de pårørende til demente. I denne analyse del vil der blive analyseret på de 

interviews som er blevet foretaget i dette projekt, med den nye teori og viden om emnet, vil 

dette give mulighed for at besvare problemformuleringen. 

De personer, vi har valgt at interviewe til vores rapport, er relevante grundet den 

baggrundsviden de har om emnet, da de arbejder med folk som lider af demens eller er 

pårørende dertil. Vi valgte at snakke med de to Demenslandsbyer, da de arbejder og håndterer 

de demente på en særlig måde. Vi snakkede også med to demenskonsulenter med over 60 års 

erfaring tilsammen, som byggede på hvordan man kan hjælpe de demente som bor i privat 

hjem.   

Analyse af interviews: 

Demens Landsby Svendborg: 

I interviewet med Demenslandsbyen i Svendborg, blev der snakket om, hvordan teknologi 

bliver brugt, selvom der er lavet en særlig by til folk som lider af moderat eller svært demens. 

Med det sagt bliver der også forklaret at der ikke bliver brugt teknologier, som kan være med 

til at påvirke deres hverdagsliv på nogle negative måder. ”Så vi bruger heller ikke VR, som bliver 

set andre steder. I stedet for at de skal opleve noget gennem VR, foretrækker vi at opleve det virkeligt.”  

Det er vigtigt for dem, at den demente bliver i den virkelig verden. 

Der bliver også snakket om deres brug af GPS’er, da Demenslandsbyen har valgt at man ikke 

vil lukke folk inde på stedet og at de skal have lov til at gå en tur, hvis lysten er til stede. Der 
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bliver også sagt, at når man snakker med pårørende om dette, så er der gerne to måder de 

reagerer på. ”Der er 2 typer pårørende, der er dem der siger: “hvis der sker min mor noget, så er det 

bare din skyld, så blamer jeg dig” og så er der dem der siger: “jamen min mor har altid holdt af at gå, 

så den frihed vil jeg ikke tage fra hende, selvom jeg godt ved, at der er en risiko”.” Der bliver også 

forklaret at det er en god ting med GPS, men at det ikke er 100% sikkert. De forklarer også at 

nogle gange bliver GPS’erne taget af, eller de demente lærer at undgå at bruge de hjælpemidler 

som er til stede. Det bliver nævnt at der bliver brugt en teknologi som hedder trædemåtten, 

hvor der bliver sendt en alarm til medarbejderne, når det de går ud af sengen. De demente lærte 

at træde hen over måtten i stedet for. De forklarer også at nogle ikke vil gå med GPS’en og 

dette kan man ikke gøre noget ved, da man ikke må overvåge en person uden tilladelse. I 

Demenslandsbyen sagde de også ” Så hende der gik meget, fik den (GPS’ens) lavet ind i hendes 

perlekæde, så det er et personligt element og noget de har lyst til at gå med.” de forklarer at med 

nogle af borgerne har man personliggjort en GPS så individet gerne vil gå med den. Der er også 

oplevet udfordringer med GPS’erne, der bliver beskrevet at kreativitet er nødvendigt, og noget 

naturligt som person selv har lyst til at have på, hjælper meget med brugen af GPS’er. Signalet 

kan drille, da det ikke kan være 100% rigtigt hvor personerne befinder sig. Dette kan være med 

til at give falsk tryghed eller en falsk usikkerhed. De forklarer at der tidligere har været 

oplevelser, hvor man har troet en person var faldet i vandet, men individet havde det helt fint. 

Det sidste element som kan skabe problemer med brugen af GPS’er, er det at huske at GPS’erne 

skal oplades og skal sættes på individerne som skal bruge GPS. 

De beskriver også hvorfor de bruger GPS’er, det er til de demente som stadig er trafiksikre, 

men som kan have svært ved at orientere sig. Man hører gerne om individer som bliver væk i 

medierne, hvor 6/10 gange har en dødelig udgang, det er her hvor en GPS er til stor hjælp. De 

forklarer også at man skal have i tankerne at selv om personen har GPS på, så er de også til 

farer for andre og dem selv i trafikken. 

De elementer som personalet synes skal gøres bedre med GPS’erne er at levetiden på 

batterierne skal blive længere og signalet bliver bedre. Teknologien i sig selv giver en kæmpe 

tryghed for pårørende og for brugeren selv. Lav et system hvor det er nemt, de siger IPad ville 

gøre det nemmere for dem, hvor de ikke skal gennem en masse sider for at kunne se hvordan 

individet har det. Længere levetid og mindre batteriskifte.  

Ud fra dette interview fandt vi ud af at det har en stor betydning om, hvordan GPS'en ser ud og 

at batteriet skal kunne holde længere end hvad der er tilfældet nu til dags. Personliggørelse af 

GPS’en hjælper til at brugeren beholder GPS’en på sig. De er glade for at have muligheden for 

at kunne give personerne noget som ville kunne gøre, at deres liv bliver lidt mere meningsfuldt. 
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Interview af Demens Landsby Grøndalshusene i Faxe 

I interviewet med Grøndalshusene er det den sammen holdning som bliver beskrevet ved brug 

af teknologi. De har også den holdning at man skal holde de demente i deres normale liv. De 

bruger ikke VR. ”Vi er som udgangspunkt modstandere af ting såsom VR. Vi går op i at bruge den 

virkelige verden så meget så muligt.” De forklarer også at de bruger projektor hvor der laves 

forskellige bevægende illustrationer på gulvet. De forklarer at det har en stor betydning at de 

demente kan opleve nye ting, selvom de måske ikke har muligheden for at huske det.  

Af at det er en demenslandsby som er indhegnet, så bruger de stadig GPS’er, fordi de demente 

stadig har mulighed for at forlade byen. De siger også at det er vigtigt at brugeren skal kunne 

genkende GPS’en, og at den ligner noget de kender fra tidligere i deres liv. De fejl som de ser 

ved GPS-brug, er generelt signal problemer, når personen går indenfor, eller er i en skov, så 

kan signalet forsvinde, og man har derfor ikke mulighed for at vide hvor personen er. De 

forklarer også at det kunne være en fordel at have noget som vil kunne vise om borgeren har 

det okay, er person rolig eller om borgeren er panisk. De fortæller også en historie, hvor der 

var en borger som var gået, hvor borgeren havde en GPS på, men GPS’en trackede kun hvert 

20 min. Hvilket betød at borgeren havde taget et tog og var nået langt væk, hvor person til sidst 

var ankommet til Næstved fra Faxe af. 

Interviews med to demenskonsulenter fra Struer kommune 

I dette interview blev der diskuteret om brugen af GPS’er i privat brug. Der bliver også 

diskuteret hvordan deres GPS’er virker og hvilke modeller de har. Her blev der oplyst om ur 

med GPS, dette kræver bare høj batteritid. Miniboks, hvilket minder om at have en telefon i 

lommen, de bruger ikke sål med GPS selvom det også er meget udbredt. Demenskonsulenterne 

bruger meget tid på at være i kommunikation med individet som lider af demens og deres 

familie, for at finde ud af hvordan man kan give de bedste løsninger til de forskellige individer. 

Brugen af GPS har også nogle elementer man skal tage højde for. De forklarer, at individerne 

skal være trafiksikre og GPS skal give borgerne frihed og bevægelsesfrihed. GPS’en må ikke 

være til ekstra besvær eller have en negativ påvirkning. Man skal prøve at finde demens på det 

rigtige tidspunkt, hvor individet stadig er i stand til at kunne tage valg for sig selv og være 

bevidst om, at dette muligvis bliver en nødvendighed i fremtiden.  

Der bliver også oplevet at den demente får smidt GPS’en væk eller glemmer at tage den med 

sig, når de går nogle steder. Dette kan være med til at give en falsk tryghed. Struer kommune 

er i samarbejde med det firma som hedder Stella Care, hvor da vi forklarede om et muligt 
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fremtidsdesign, allerede arbejder på den ide vi tænker på. Dette er med til at vise os at GPS-

teknologien er i videreudvikling, og at der er en efterspørgsels på nyere teknologi. De to 

demenskonsulenter, sagde også at vi skulle tænke over hvordan GPS vil kunne blive misbrugt 

og hvilke GDPR-regler som den muligvis vil kunne gå imod brugen af GPS. 

Med den viden om hvordan pårørende føler brugen af GPS på folk som er demente, har det en 

stor betydning på hvor mange liv der kan blive påvirket af den. Vi havde muligheden for at 

komme ud og besøge en dement som stadig bor privat i eget hjem med sin kone. For at kunne 

forstå miljøet hos den pårørende til den demente, valgte vi metoden deltagerobservation, som 

bliver brugt til at observere en given gruppe for at få bedre forståelse for deres handlinger og 

få indsigt i deres dagligdag. I vores tilfælde besøgte en der havde demens som boede sammen 

med sin kone, hvor vi fik muligheden for at snakke med dem begge, både alene og sammen. 

Her kunne man godt se hvad der eventuelt kunne være hårdt, da han hurtigt glemmer hvad der 

er blevet sagt, hvilket gjorde at hans kone blev nødt til at gentage sig selv flere gange. Han var 

dog meget til stede og virkede glad, hans to mottoer var ‘keep smiling’ og ‘at have bukserne 

på’. Gennem besøget fik vi også mulighed for at snakke med konen om hvordan det er at bo 

med en som lider af demens. Hun forklarede at det kan være hårdt og man er bekymret når man 

ikke selv er i nærheden. Førhen kunne hun godt tage ud og besøge venner med overnatning, 

men som demensen blev værre kunne dette ikke længere være en mulighed. De havde allerede 

en GPS til brug, problemet var dog med GPS’en at de glemte at tage den i brug eller glemte at 

oplade den. Den demente i dette tilfælde er glad for at cykle, og bruger ofte sin cykel til at 

komme rundt, dette gør dog også at cyklen kan blive væk og den demente kan blive urolig om, 

hvor den er. Dette scenarie ville kunne blive løst meget nemt ved hjælp af en GPS som ville 

kunne være tæt på den demente eller på den genstand som bliver brugt. Ude fra dette scenarie, 

kunne man overveje kun at lave GPS’er til den dementes ejendele, men for os ligger fokus på 

at kunne hjælpe de pårørende og dette kunne gøres bedst muligt ved at have en GPS på 

vedkommende.  

Man kan også diskutere om denne deltagerobservation overholder de love, som tidligere bliver 

nævnt i afsnittet om forsikring på folk med demens og indførelse af ny teknologi. I vores 

deltagerobservation kunne vi ikke forklare den demente præcist hvorfor vi var der, og at hans 

tilstedeværelse havde en stor betydning. Dette betyder også at hvis dette projekt skulle blive 

større eller verdensdækkende, så ville man skulle lave en anden form for observation, for at 

kunne overholde lovgivningen for at lave undersøgelser på demente  
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Med disse interviews og observation kan man analysere, at en GPS vil have en betydning på 

de pårørendes hverdag, og på de dementes hverdag, da GPS’en kan give dem tryghed og frihed 

i deres liv. 

Konsekvenser ved brug af GPS-tracking og pulsmåler 

I dette afsnit vil fokus ligge på indsamling af empiri fra teoriafsnittet, interview og oplevelser 

ved at besøge en dement. Der vil også blive lagt fokus på hvordan etik kan være med til at 

påvirke om man må bruge teknologi hos de demente. 

Positive konsekvenser: 

Brugen af GPS-teknologi er meget brugt når det kommer til at arbejde og skabe større frihed 

for de demente, men kan også være med til at give pårørende mere tryghed i deres liv. Det med 

at en GPS kan have en stor betydning for den pårørendes hverdagsliv, kan også forstås på nogle 

af de interview vi har lavet med pårørende. ”En form for GPS som man ikke kan pille af”, ”En 

alarm der kunne fortælle hjemmet at hun smuttede, med gps så hun kunne findes hurtigt.” Her er der 

nogle af de svar fra de pårørende, som vi har snakket med. Spørgsmålet efter dette, var om det 

ville give pårørende tryghed og alle af interviewene kom tilbage med svaret ”Ja, bestemt.” 

Nogle af de positive elementer som der kan være ved at indføre en pulsmåler til en GPS, ville 

være at man ville kunne se, hvordan persons tilstand er hvis en pulsen bliver målt til at være 

høj eller lav. Dette vil give en ide om individet er panisk, roligt eller har en alt for lav puls.  

Demenslandsbyen Grøndalshusene udtaler sig “Ja, det tænker jeg godt kunne være relevant. Det 

ville kunne indikere om der er ro på borgeren eller om borgeren er panisk.” Hvilket giver et fortegn 

om, at dette kan være et godt element at have med i vores design. 

Dette er en af de positive konsekvenser man ville kunne få ud af at bruge GPS på demente. 

Hvis man lægger sit fokus på den etiske del ved brug af GPS-teknologi, så kan man diskutere 

ud fra to forskellige etiske teorier. De to teorier vi har valgt at bruge er; utilitarisme og 

konsekventialisme. Starter med utilitarisme. Utilitarisme kan beskrives ud fra et rigtigt godt 

slogan som er i teksten: Politikens introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori. I 

“Utilitarisme handler det om at finde det bedste alternativ, hvor der findes den største 

nytteværdi som muligt. Nytteværdi er hvor man tager de positive konsekvenser og minusser 

med de negative konsekvenser”. Med den viden om utilitarisme kan man prøve at se på GPS-

teknologien. Pårørende føler de kan få mere tryghed i deres liv og at det vil kunne give frihed 

til den demente, så vil det ifølge utilitarisme være etisk korrekt at indfører teknologien til et 

hverdagsbrug. Det kan måske endda ses som et element som skal være til stede efter de 
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demente, bliver så hårdt ramt, at de ikke selv kan tage vare på sig selv eller hurtigt kan blive 

væk i det normale samfund. GPS-teknologien vil kunne give en højere livsværdi og højere 

glæde i begge parters liv, hvilket er det som utilitarisme går ind for. 

Konsekventialisme derimod handler om at lægge fokus på hvilke konsekvenser der kan komme 

ud fra den handling man gør, når det kommer til at indsætte GPS-teknologi hos de demente. 

Ved denne handling om at indføre teknologi, vil der komme nogle positive konsekvenser, dette 

kan f.eks. være; Den demente vil kunne få mulighed for at kunne blive fundet og dermed skabe 

mere sikkerhed og frihed for den demente. Pårørende vil kunne vide hvor den demente befinder 

sig, og på den måde få mere tryghed i sit liv. Pulsmåler vil kunne give viden om tilstanden af 

den demente og vil på den måde give den pårørende ro, ved nemt at kunne vide hvordan den 

dementes tilstand er. 

Negative konsekvenser: 

Ved brugen af GPS kan der også komme en masse negative konsekvenser, som kan have mange 

forskellige påvirkninger på den demente og pårørende. Når man tager fra utilitarismens 

synspunkt, vil det kunne være; Brugen er af GPS kan gøre at de demente kan føle, at de er til 

mere besvær, hvilket vil kunne føre til at deres livskvalitet falder. For den pårørende vil GPS-

teknologien også kunne give en falsk tryghed, da GPS’en kan have svært ved at opfange 

signaler nogen steder, det kunne f.eks. være i bygninger eller i tætte skovområder. Hvis GPS’en 

viser noget forkert, så vil der være mulighed for at den pårørende vi blive mere bekymret, eller 

være rolig i en situation, hvor der er brug for en anden handling. Dette kan derfor også skabe 

en dårligere livskvalitet. 

Fra konsekventialisme synspunkt, vil der også kunne findes nogle elementer som vil kunne 

skabe negative konsekvenser. Nogle af disse kunne være; GPS-teknologien vil kunne udnyttes 

på negative måder. Dette kan være hacking af GPS og finde den dementes position. Hvis det 

er nogle som gerne vil stjæle fra den demente, vil de kunne vide hvornår individet ikke er 

hjemme og vil nemt kunne komme ind. Det kan også være personer som gerne vil have fat i 

personfølsomme data, som hvor en person bor, deres hverdagsrytme eller andet som vil gå 

imod GDPR loven. Dette er også grunden til at den demente selv, eller værgen skal være med 

til at sige ja til brug af GPS-tracking, da det går imod lovgivningen. De negative konsekvenser 

der kan være ved brug af en pulsmåler, kunne være at overvågningen bliver en del større end 

bare “hvor en person er henne”. Den vil også kunne vise hvordan en person har det, eller om 

den tilstand personen er i. Med hacking vil man også kunne gå ind og give nogle forkerte 
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signaler, man vil kunne sætte pulsen på et andet niveauer, hvor der vil kunne ligne at personer 

har en værre eller bedre tilstand end hvad den i virkelighed er. 

Da de etiske lovgivninger ikke kan give et præcist svar om, hvordan man skal angribe emnet 

om brug af GPS, så kan man kigge på sundhedsjura om hvilke regler der er for at kunne 

indsætte GPS-teknologi. I sundhedsjura skrives der, at individet skal være i en helbredsmæssig 

tilstand, hvor de selv kan passe på sig selv, for at kunne tage valget om brug af GPS. Hvis dette 

ikke er tilfældet, så skal værgen tage valget for dem, dette kan dog kun ske ved en fuldmagt. 

Hvis ikke der er blevet lavet en fremtidsfuldmagt om dette, så er det her hvor værgemålslovens 

§ 5 kan blive brugt. Som der også bliver forklaret i sundhedsjura afsnittet, så kommer værge 

til at være dialogpartner over for sundhedspersonalet, når de demente ikke længere selv kan 

være det. Det er her hvor en pårørende skal blive værge og vælge for den demente, om GPS’en 

skal blive taget i brug. Normalt vil man gerne tage valget om GPS imens den demente stadig 

kan tage valget selv, da det går meget imod GDPR reglerne. I Serviceloven er der også regler 

om hvornår man må bruge magt overfor en voksen (altså et individ som er 18+ år). Her bliver 

der beskrevet, at hvis individet hvor magten bliver anvendt er til skade for sig selv eller andre, 

så er det lovligt at udøve magt. Dette betyder dog også at hvis en dement som går hjemmefra 

og ikke er til skade for dem selv eller andre, så er det ikke lovligt at udøve magt, hvilket kan 

være at tvinge individet til at gå med GPS-tracker. I Serviceloven findes der også en lov om 

aflastning for en pårørende som bor med en ægtefælle der har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, hvor der kan være brug for mere pleje. Dette betyder at individet som har en 

nedsat fysisk eller/og psykisk funktionsevne vil kunne blive indsat på et andet levested, for at 

kunne give den pårørende mere ro i deres liv. 

Ud fra hvad man kan læse sig til i sundhedsjura og i etik, kan der være mange forskellige måder 

at finde den bedste løsning på, og der er mange forskellige løsninger. Man skal dog prøve at 

finde den bedste løsning som muligt. Med dette menes der, at man skal finde en løsning hvor 

begge dele af dette problem, får en løsning som vil skabe bedre livskvalitet og ro i deres 

hverdag. Med sundhedsjura delen, vil man kunne læse at der er nogle love som vil kunne give 

de pårørende en bedre livskvalitet, men ikke med den demente i fokus. Dette kunne være 

servicelovens §84 stk. 1 og 2 som bliver nævnt i sundhedsjuradelen.  

Hvis man kigger på sundhedsjuradelen, så er der love som vil kunne hjælpe en pårørende med 

at få en bedre livskvalitet, kunne være med servicelovens §84 stk. 1 og 2, men der er ikke nogen 

lov for at hjælpe på påvirkede individer.  

Når man ser inden for etik ud fra utilitarismens synspunkt, vil der være mange fordele ved at 

indsætte en GPS hos den demente, da det vil kunne hjælpe begge parter af problemet. Der vil 
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også være mulighed for at de negative konsekvenser kommer frem ved bruget, men de positive 

elementer af løsningen, vil have en større vægt ved brugen af GPS. Det samme gælder også 

hvis man ser det fra konsekventialisme synspunkt, fordele vil udligne ulemperne ved brugen 

af tracking med GPS-teknologien. Pulsmåler teknologien, har ikke så mange ulemper i forholde 

til fordelen, hvilket betyder at det ville give god mening at indfører, da pulsmålerens 

tilstedeværelse ikke betyder meget, men fordelen ved at den er til stede kan have en stor 

betydning. Med den information, vælger vi at videre arbejde med ideen om GPS og tracking af 

de demente. Der bliver tidligere også nævnt nuværende GPS-teknologi og at det allerede bliver 

brugt i hverdagen nu, dette må også have den betydning at man kan se, at teknologien giver 

flere positive effekter end de negative. Da der også er en efterspørgsel på udvidet teknologi i 

forhold til GPS-tracking, viser dette også at GPS er noget som vil blive brugt i fremtiden. 

Designudvikling  

SPRINT 

Trin 1 - Overblik over problem  

Det vigtige ved at arbejde med designprocessen SPRINT er, at man sørger for at basere sine 

tanker på viden frem for antagelser. Derfor startede vi med at udføre interviews med en række 

eksperter på området, nemlig sundhedspersonale som arbejder med demente, og dementes 

pårørende. Her har vi afholdt interviews med afdelingsledere, daglige ledere, 

demenskonsulenter og pårørende til demente. Det blev i høj grad påpeget, at de demente af og 

til forlader deres plejehjem eller boliger, og at det kan udvikle sig til situationer, hvor de bringer 

sig selv og andre i fare. Det problem vi har fået identificeret, er derfor, at demente har en 

tendens til at forlade deres bolig eller institution. Det blev dog også påpeget, at plejehjemmene 

som vi interviewede, benytter sig af GPS´er til de demente som forlader deres plejehjem. Det 

er til gengæld en anden historie med de pårørende til hjemmeboende demente. Her fandt vi ud 

af, at der var et behov for et hjælpemiddel, som kunne give pårørende mere frihed og tryghed, 

i deres hverdag.  
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På denne måde har vi fået skabt en viden om vores brugere af produktet, og dermed lagt et 

solidt fundament til en brainstorm. Brainstormen omhandler ideer til hvad designet kunne 

indeholde af forskellige egenskaber.   

 

Trin 2 - Skitser løsningsideer  

Vores 1. ide til et design er, at vi vil lave en 3D printet kasse, hvor vores komponenter 

installeres i. Herefter vil vi sy kassen fast til en strømpe, som er lavet af fluffy fleece for en 

mere behagelig komfort. Det er vigtigt at produktet føles behageligt og let, så det ikke er noget 

der er irriterende for brugeren, hvor de får lyst til at tage det af. Da denne prototype er ret stor, 

skal den tilpasses til demente som muligvis allerede lider af led smerter eller andre lidelser som 

kræver at armbind. Dette er for at det skal være velkendt for den demente.  

Idéen gør det muligt for en pårørende til en med demens at modtage en alarm om at den 

demente forlader et specifikt område. Dette gør at den pårørende kan klare de daglige gøremål 

uden at være utryg om den dementes tilstand derhjemme. Teknologien i dette design består af 

en GPS, en pulssensor og en Arduino. Det er så muligt at kode forskellige kommandoer, så vi 

får et output, når den demente forlader det specifikke geofence.   

Vores 2. ide til en prototype er, at vi igen har den 3D kasse, som også bliver beskrevet i 

prototype 1, hvor komponenterne installeres i. Forskellen er at vi vil sy den fast til et 

elastikbånd i ca. 6,5 cm bredde. Denne prototype vil fokusere mere på at fylde mindre, i håb 

om at det ikke sidder “i vejen”. For de demente som ikke har lidelser af led problemer eller 

andre udfordringer hvor er der brug for et armbind, ville dette kunne være løsningen for dem.  

En udfordring her kan være at det er lettere for brugeren at tage af og glemme at få taget den 
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på. Da det er den samme kasse, som bliver beskrevet i tidligere prototype, så er teknologien i 

denne prototype er ens med 1. prototype. 

Trin 3 - Vælg en ide at gå videre med 

Efter at have diskuteret for og imod af de to prototyper, har vi valgt at gå videre med 1. 

prototype. Grunden til dette er, at vi ser den som den mest behagelige af de to prototyper. Et 

andet aspekt vi også kom ind på var, at affordance ved 1.prototype var mere synlig, og at 

chancen for korrekt benyttelse af designet var størst her, da det reelt set er et albuebind. 

Derudover så vi også bedre muligheder for at teste 1. prototype, da det er mere stabilt og 

pulssensoren har nemmere ved at fange pulsen.  

 

For at visualisere formålet med den valgte prototype, har vi lavet et storyboard (se bilag nr.1).  

Storyboardet viser en hverdagssituation, hvor vores design vil have en funktion, som i sidste 

ende hjælper vores målgruppe. 

 

Hverdagssituationen består af at Grete, som er gift med Henning som har demens, skal ud og 

klare dagens indkøb. Grete har altid været utryg ved at forlade Henning, da han har en tendens 

til at forlade hjemmet, og hun så ikke kan finde ham igen. Heldigvis har Grete investeret i en 

GPS-tracker med pulsmåler, som giver hende besked, når Henning forlader husets matrikel.  

Efter Grete har forladt hjemmet, får Henning lyst til at gå sig en tur, for Henning kan godt lide 

friheden og den friske luft der hører med. 30 minutter inde i Hennings gåtur, farer han vild. 

Hans puls stiger i takt med den stress og utryghed han føler. Heldigvis har Henning sin GPS-

tracker med pulsmåler på, og Grete får derfor en besked. På den medhørende app som Grete 

har installeret på sin smartphone, kan hun se, at Hennings puls er lidt i den høje ende, og at han 

står stille nede i parken et par kilometer væk fra hende. Grete tager derfor ned til parken og 

sørger for, at Henning kommer sikkert med hende hjem. 
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Trin 4. - Prototype 

Til den foreløbige prototype valgte vi at lave 

en tegnet prototype, da det er mindst 

tidskrævende og giver et udmærket præg 

om, hvordan det fremtidige design kommer 

til at se ud. På den tegnede prototype er der 

en rød cirkel, som definerer lokationen af en 

3D printetet boks, som indeholder 90% af 

prototypens hardware. Den grønne cirkel 

viser en ledning, som går fra den 3D printede 

boks over til selve pulssensoren, som er 

markeret med blå.  

Det er en vigtig del af vores design, at affordance bliver gennemtænkt. Som det kan ses på 

tegningen, er prototypen formet som et albuebind, da det også er der vores design skal påsættes. 

Det er vigtigt at designet bliver brugt på den måde, som vi har tænkt, da det ellers ikke er muligt 

at måle en korrekt puls.  

Materialerne er endnu en vigtig del af designet, da det ikke skal være til gene for brugeren. Vi 

har derfor lavet prototypen i en fleece-agtig stoftype, som er et blødt stof der også indeholder 

elastin. At produktet indeholder elastin, er vigtigt for komforten, da det ikke er til gene selvom 

man bøjer eller vifter med armen.  

 

For at få de bedste muligheder for relevante testresultater, valgte vi at lave en funktionsdygtig 

prototype. Med hjælp fra den tegnede prototype var det nemt at påbegynde arbejdet, da den 

fungerede som en opskrift og gjorde processen mere målbar. Selve teknologien i vores design 

bliver specificeret senere i rapporten.  
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Trin 5 - Test  

Da vi testede vores prototype, var det 2 ældre mennesker, en dame og en mand, som ikke lider 

af demens eller alzheimers. Vi har testet på disse personer, da vi ikke kunne få nogle demente 

personer til at teste den for os, blandt andet grundet Corona. Derfor var disse 2 ældre mennesker 

det tætteste vi kunne komme på vores målgruppe. De testede prototypens komfort og vi testede 

selv pulsmåler, gps og geofence. 

Fra de 2 forsøgspersoner fik vi at vide af manden, at han godt kunne se sig selv gå med den, 

hvis han skulle arbejde en kold dag eller skulle være udenfor en kold dag. Men når han var 

indenfor og det var varmt, fandt han den utrolig varm og ulidelig at have på. Da han skulle tage 

prototypen på, kunne det godt være lidt besværligt at tage den på, men den var ikke så besværlig 

at tage af igen. 

Han fandt den dog også rigtig behagelig at have på, han sagde f.eks. at han ikke kunne mærke, 

at han havde den på. Prototypen faldt heller ikke ned, når han gik rundt med den. Han sagde 

også, at han ikke lagde mærke til pulsmåleren, sad på indersiden af albuen. 

Vi fik også lidt andre ting af vide ved test på damen. 

Hun sagde mange af de samme ting som manden, men da hun gik rundt med prototypen, stødte 

hun ind i ting med den. Så for hende ville det passe bedre, hvis boksen sad et andet sted på 

armen, så den ikke ramte ind i ting. Dog var varmen fra den ikke et problem for hende.  

Da vi selv testede GPS’ens ved at gå rundt med vores produkt og så på signalet forskellige 

steder, og for at se hvor præcis den var og hvor den fik signal osv., fandt vi ud af at den ikke 

var så pålidelig. Vi oplevede mange gange at prototypen begyndte at tracke, hvor den var inde 

i en bygning og godt kunne skifte dens lokation af og til. Vi havde også besværligheder med at 

få signal til prototypen, når vi var udenfor, da der var mange steder hvor den burde få signal 

hvor den intet fik. 

Vi testede vores pulsmåler ved at placere den på forskellige steder på kroppen, hvor vi vidste 

man burde kunne få en puls. Her var den også meget upålidelig, da den var fluktuerende og 

mange gange havde besvær med at måle pulsen, og når den endelig gjorde, så kunne pulsen 

godt være meget upræcis. Med upræcis forstås det ved at den af og til kunne give os en puls på 

250-400, og mange gange gav os en puls på 150-200. Der var dog også øjeblikke hvor den gav 

os en puls på 40-80, som vi tænker er mere korrekte i forhold til 150-200. 

 

Vi testede også vores geofence ved at se om vores LCD-skærm aktiverede og gav os vores 

puls, longitude og latitude og skrev alarm, når vi var uden for, eller om den deaktiverede vores 
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lcd skærm hvis vores gps var indenfor vores geofence. Dette virkede helt fint ud fra de 

fejlkilder, som vi fandt på de forskellige komponenter.  

 

Ved denne test har vi altså fundet ud af, at vores prototype er for varm at have på i længere tid 

ad gangen, og at den er for klodset til at man kan bevæge sig rundt uhindret. Til gengæld kan 

den være behagelig at have på i kortere tid og testpersonerne mente, at konceptet overordnet 

set var godt. Vi fandt derudover ud af at GPS’ens og pulsmåleren ikke virkede optimalt i 

forhold til at det skulle bruges til mennesker med sundhedsproblemer.  

 

 

Trinmodellen - Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og 

processer: 

 

Her har vi et flowchart, som vi vil bruge til at forklare hvordan vores hardware hænger sammen 

i vores produkt. Der hvor dette flowchart starter er ved strømkilde, som er den måde vores 

Arduino kan starte på, så den kan udføre sit arbejde. 

Den står i et parallelogram som betyder, at det er et input eller output. I vores tilfælde er det et 

input. Dernæst har vi en Arduino, som sørger for at give koden og strømmen ud til vores andre 
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dele, så de kan fungere og gøre deres arbejde. Den er opkoblet til en GPS, pulsmåler og en 

LCD-skærm. Arduinoen står i en cirkel, og det betyder start eller slut. I vores tilfælde er det 

start, da det er der hvor hele vores proces starter. 

Vi starter med at gå til højre, hvor GPS er i en firkant, som betyder proces. Den går så ned og 

indsamler data omkring dens lokation og derefter videre ned og ser på om vores geofence er 

aktivt. Hvis nej, går den tilbage og samler data. Hvis ja, sender den dataen til vores LCD-

skærm. 

“Er geofencing aktiv?” står i en diamant, det betyder at man skal tage et valg, som regel ja eller 

nej.  

Det gør så vi kan gå til pulsmåleren, som tager og tjekker for data, altså om der er en puls den 

kan måle. Derefter ser den på om pulsen er atypisk, hvis den ikke er, så går den tilbage og 

tjekker data til den er. Hvis ja, så gå den op og sender den data til vores lcd skærm, det gør så 

at vi nu har vores puls og lokation fra vores gps på vores lcd skærm. Til sidst har vi lcd skærmen 

som er koblet på Arduinoen, som viser tilstanden for personen som efter bliver gemt på 

Arduinoen.  

  

GPS 

Pseudorange måling er den afstand som er mellem en satellit og en modtagende antenne. Når 

man laver denne måling af hastigheden mellem de to dele af matematiske kredsløber, vil 

ligningen på dette lyde: GPS-signalets udledning tid skrives som i 

ligningen. Imens er refleksionstiden som bliver sendt tilbage til signalet. i ligningen er 

hastigheden af lys,  .  

Når man arbejder med GPS vil der også være det som hedder ”clock errors”, hvilket handler 

om nøjagtighed og stabilitet af den data som kommer ud fra tidligere ligning. Når man har det 

med i tankerne om GPS og dataen, skal man lave ligningen om til dette:

”clock errors” er det som vises med i ligningen.  

”Clock Errors” er et ustabilt signal som kommer fra det som hedder krystaloscillator. En kort 

forklarelse på hvad en krystaloscillator er; En krystaloscillator er et elektronisk 

oscillatorkredsløb, der bruger mekanisk resonans fra en vibrerende krystal som er lavet af et 

piezoelektrisk materiale. Dette er med til at skabe et elektrisk signal med en præcis frekvens. 

Den krystaloscillator som bliver brugt i vores produkt, er en Picofarad 16000 Hz. ”Clock 

Errors” kommer så fra den krystaloscillator som bliver brugt i kredsløbet. ”Clock Errors” er 
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når signalet giver et udsving i forhold til den data der kommer ind, hvilket kan have den 

betydning, at dataen man får giver forkerte resultater eller ikke vil kunne aflæses. 

Når man så har indsat det lineære udtryk for ”clock errors” og man har sine matematiske 

udregninger, får man mere præcist data ud fra den. Herefter kan man bruge den ligning som 

lyder: . Satellit Koordinaterne er dem som hedder 

som er de koordinater man får fra det er dem som passer til Ud 

fra at man kan bruge en ligning som kan skabe et koordinat i et geometrisk system, vil det også 

være muligt at lave kort som GPS’en kan arbejde med. Transmissionstid for signalet skal også 

regnes med, når man skal tænke på hvor præcist dataen er, man får fra sin GPS. 

Transmissionstid for signalet ligger på 0.07 sekunder, hvilket gør at man har mulighed for at 

arbejde så præcist med GPS tracking. Udover det skal man regne transmissionstiden for 

signalet med, så man også har jordens rotation med i sin udregning også, derfor vil den ligning 

til sidst lyde:  

 

I den ovenstående ligning tager man også højde for ionosfærens, stratosfæriske virkninger, 

flervejs effekt, jordens- og havbelastnings effekter. Det som stadig mangler i ligningen, er 

bølgelængden af det signal som bliver sendt frem og tilbage. Dette skrives med det græske tegn 

lambda Ligningen vil derfor lyde: 

 

Som nævnt før skal man også bruge det som hedder Doppler målinger, hvilket er målinger som 

bliver aflæst, ved de spændinger som bliver sendt af en afsender og hvor meget af spændingerne 

som tilsvarende kommer tilbage. Doppler effekt er et fænomen i forhold til det signal som 

kommer når det magnetiske felt rykker sig, hvilket kan give en forskydning af 

signalmodtagerne eller signalafsenderne. Derfor skal der også være en ligning for dette. 

er en vektor for satellitten som er relateret til modtageren. Da begge 

af disse dele af ligningen er i bevægelse hele tiden, så man skriver dem som vektorer, dette 

betyder derfor at er den vej som satellitten bevægelser sig.  Det er den vinkel som der vil 

være imellem satellitten og modtageren på jorden, som der også er blevet talt om tidligere i 

teksten, så skal man også tage højde for bølgelængden og de frekvenser der kommer fra 

afsendere og modtagere, så ligningen skal lyde: Her er lambda det 
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samme som før. Med denne ligning vil man kunne få lavet en geografisk tegning som vil se 

sådan her ud (Xu, Guochang, 2007). 

 

[Xu, Guochang, 2007, side 41, figur 4.1] 

 

Når det så kommer til hvilket programmeringssprog man får ud af en GPS, hedder det The 

National Marine Electronics Association eller bedre kendt som NMEA, det er kodesproget som 

bruges til alt GPS og navigationsudstyr. NMEA-sproget bliver lavet i punktummer i et 

datasheet. NMEA er et kortprogram som kan hjælpe med at fortolke navigationens position. Et 

eksempel på hvor NMEA er brugt, så er det en del af programmeringen i din mobil når du 

bruger din GPS til at finde vej. NMEA-koder er med til at omdanne dataen til det elektroniske 

kort, som kan vises på en skærm på computeren eller på din mobil. NMEA er forbindelsen 

mellem alle de forskellige elementer som er i en GPS. I forhold til de ligninger som tidligere 

er blevet snakket om i teksten, så er de indkodet i NMEA-programmeringen, hvilket er derfor 

vi ikke behøver at skrive alle de matematiske udregninger op, når vi laver programmet til vores 

GPS. NMEAs kendetegn man kan se i programmering er at alle NMEA-sætninger starter med 

$ og koderne arbejder altid med geografiske bredde- og længdegrader, hvor dataen altid vil 

komme ud i kommatal, med enten N eller E efter sig (Baadmagasinet.dk, 2008). 

NMEA er også kendt i andet brug, det kan være ekko lyd, autopilot eller marine elektronik, så 

NMEA er en teknologi vi ser oftere, end vi måske lige tror det. Apps som alle kender som er 

Google Earth og Google Maps hvor sproget NMEA 0183 bliver brugt. 
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Pulsmåler 

En pulsbølge er ændringen i mængden af et blodkar, der sker når hjertet pumper blod ud i 

kroppen. Et apparat som måler dette er en pulsmåler, gennem Photo elektrisk metoderne.   

Når en pulsmåler bruger Photo elektriske metoder er den klassificeret i 2 typer: Refleksion og  

Transmission (rohm.com)  

Transmission type måler puls bølgerne ved at udsende rødt lys og infrarød fra kroppens 

overflade og afslører forandringerne i blodgennemstrømningen under hjerteslag, som lys der 

overføres gennem kroppen. Denne metode kan dog kun bruges steder hvor lyset let kan trænge 

igennem så som fingerspids eller øreflippen (ibid.).   

Refleksions type udsender infrarødt eller grønt lys (~550 nm) mod kroppen og måler mængden 

af det lys der bliver reflekteret ved hjælp af en fotodiode eller fototransistor. Iltet hæmoglobin 

som er i blodet, der løber gennem arterierne, kan absorbere hændelses lys, så ved at føle 

ændringen i blodvolumen der ændrer sig efter hjertesammentrækninger over tid, er vi i stand 

til at måle pulsbølge signalet. Med denne metode er egnede områder til måling ikke lige så 

begrænset med det reflekteret lys.  

Betjenings mekanisme: 

(ibid.) 

Dog er pulsbølgemålingen med infrarødt eller grønt påvirket af sollys, hvilket gør at det 

anbefales at blive brugt indendørs, da det forhindrer stabil drift. Den grønne lyskilde har en 

højere absorptionshastighed i hæmoglobin og mindre modtagelighed for omgivende lys, 

hvilket gør det grønne lys er langt bedre end det røde til udendørs brug (ibid.). 

Pulsen er de mærkbare udvidelser af arterievægge, der sker, hver gang venstre ventrikel har 

systole (hjertemusklen der trækker sig sammen) og presser en portion blod ud i aorta 

(hovedpulsåren). Målingen af pulsen giver indblik i hvor ofte hjertet slår og angives i slag pr. 

Minut. Hjerneaktiviteten bliver påvirket af forskellige faktorer, som f.eks. ved fysisk aktivitet, 

stress, smerter, følelser, søvn, rygning, og nogle typer medicin (Nielsen Falkenberg, Oluf og 

Bojsen-Møller Juel, Mette, 2019). 

Den voksne normale hvilepuls ligger på 60-80 slag pr. min, men er højere for børn. Nyfødte 

babyer har en hvilepuls på 140 slag pr. Min. 

https://www.rohm.com/electronics-basics/sensor/pulse-sensor?fbclid=IwAR2KFOvBHZXyBVxXx5e612kiyWoTSmaDckEiAJ48GDk2-y0LWRJtXhJGeq0
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Er pulsen over 100, er det forhøjet puls også kaldet takykardi og er den under 50, er det lav 

puls også kaldet bradykardi (ibid. 2019). 

Det mest benyttede sted til at måle puls er A. radialis (håndleddet) ved brug af 2 og 3 fingre, 

da pulsen nogle gange bedre kan mærkes bedre med den ene finger end den anden (Hansen 

Steen, Peter, 2017). 

(erasmusnursing.net) 
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Arduino 

En Arduino er en elektronisk komponent, som bruges til at styre en robot eller en motor. 

Arduinoen kan bruges som en computer man selv kan programmere, til ens fysiske 

komponenter. Den bruges til at påvirke det fysiske el system, der er blevet sat op, dette sker 

ved at give Arduinoen input. De forskellige input kan være til mange forskellige ting som f.eks. 

lamper, motorer, sensor og alt sådan noget, som man kunne have gjort brug af i sit system. 

Grunden til at man vælger at bruge Arduino er at den er nem at bruge og man lærer hurtigt at 

bruge Arduino, da der et program som forklare hvordan man programmerer, og det er nemt at 

bruge det, da det hele hører til Arduinoen, så man skal ikke ud at finde nye programmer.   

 

Geofence 

Geofencing bliver brugt til mange forskellige ting såsom i social networking apps, hvor f.eks. 

snapchat bliver det brugt til, at man kan bruge specifikke filtre når man er til koncert, eller når 

folk f.eks. har fødselsdag eller lignende. Det bliver ofte også brugt i marketing til f.eks. at sende 

os notifikationer omkring tilbud eller til at gå til en anden butik, hvis man er på vej hen til en 

anden butik. Så et geofence kan bruges til mange forskellige scenarier. I vores projekt bruger 

vi det til, at når en person går ud fra geofence, så sker der en specifik ting. 

Et geofence ses typisk som en ting der kun kan bruges udenfor ved hjælp af gps teknologi, men 

et geofence kan også godt bruges indenfor. Afhængig af om man gerne vil have et geofence 

indendørs eller udendørs, så skal man bruge forskellige teknologier f.eks. indenfor får man 

mest korrekt information, hvis man f.eks. bruger Wi-Fi eller Bluetooth frem for f.eks. gps. 

Udenfor kan man godt bruge gps, cellular og Wi-Fi Data, dog bruger cellular og Wi-Fi data 

også mindre strøm end en gps gør. 

En standard form for geofence er en cirkel, men man kan lave et geofence i alle mulige andre 

former, dog kan der være fordele ved forskellige former af geofence f.eks. hvis man ville have 

et geofence omkring et punkt, er det bedre at have et cirkulært geofence frem for en polygon. 

Dette er fordi et polygon for det første er kodning og beregningsmæssigt længere, end at lave 

et cirkulært geofence, og så er et polygon også mere krævende, så derfor vil det ikke være lige 

så hurtigt eller præcist som et cirkulært geofence. 

Derefter kan størrelsen på et geofence være begrænset af teknologien, man ville f.eks. kunne 

lave et geofence på hele jorden, hvis det var man ville, men hvor lille selve geofence kan være, 

afhænger af den teknologi man bruger og også afhængig af lokationen på stedet man vil 

geofence. Det er f.eks. ud fra nøjagtigheden af gps eller Wi-Fi Data der er i netop det område 

(Kalle, 2018) (Blair, Ian, 2017) (K. White, Sarah, 2017). 



 

39 

 

Samspillet mellem de ovenstående indre mekanismer via software 

 

Dette er et flowchart, som vi har lavet til at forklare, hvordan vores kode virker. Det skal læses 

på den måde, at man først skal vide hvad de forskellige bokse betyder. En rektanglet boks med 

afrundede hjørner betyder start eller slut. Det leder os så til, hvor man skal starte i dette 

flowchart, som er ved program, derefter går du enten ud til at læse pulssensor værdi eller får 

gps data fra satellitterne. Hvis vi tager gps data først, så har vi en diamant figur som står for ja 

eller nej, det kan også forstås sådan, at vi stiller et spørgsmål, hvis ja, gør det her. Vi starter 

med nej, som er hvis vores gps ikke får gps data fra satellitterne, skal den bare vente. Hvis den 

dog får gps data fra dem, så skal den gå ned og give os lokationen i NMEA-kode. Dette står i 

et rektangel som betyder at det er en proces den går igennem, når den så har givet os lokationen, 

skal den så tage og lave vores NMEA-kode om til longitude og latitude, så det er nemmere for 

os at læse. Derefter tager vi og får vores lokation i longitude og latitude, som så leder os til 

vores geofence, hvilket vi starter med, efter vi har gennemgået vores pulsmåler. Det som sker, 

er at vi først tager og læser vores pulsmåler værdi, dette står i et parallelogram som betyder 

input og output. I vores tilfælde er det et input den går så derefter over og spørg om vores 
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signaler over 550, hvis den ikke er, så får vi et lavt signal og så skal den lukke vores led. Hvis 

den er over 550 får den et højt signal og skal så tænde vores led og måle det som et hjerteslag. 

Derefter skal den så skrive denne data på vores lcd skærm, hvis vores gps er udenfor vores 

geofence. Det leder os så til vores geofence, som er den sidste rute fra vores program. Det der 

sker her er, at vi først tager og laver et virtuelt hegn som er vores geofence, det tager vi så og 

spørg om vores gps er uden for vores geofence eller om den ikke er. Hvis den ikke er, skal vi 

vente på den er. Hvis den til gengæld er, skal den sende data fra vores gps til lcd skærmen, som 

så skriver det på LCD-skærmen. 

 

Programmeringsdel for vores indre mekanismer 

 

 

Den første linje af kode i dette billede, som starter med #define, bruger vi til at få mere accurate 

BPM-udregninger.  

De 4 andre linjer kode bruger vi til at inkludere Arduino libraries, som er filer der giver os flere 

muligheder i forhold til kodningen.  

 

I denne kode bruger vi “static”, som bruges til at lave variabler der kun er synlige for en 

funktion. De bliver hellere ikke fjernet og de beholder deres data. Her laver vi en variabel for 

vores LCD-skærm først og derefter laver vi en variabel, for at sige hvilke pins vores RXPin og 

vores TXPin skal gå til. Vi tager så og vælger hvilken baudrate vores GPS skal være på. Vores 

GPS har en specifik baudrate som den skal være på for at virke.  

 

I dette kodestykke laver vi 2 objekter. Det ene er et GPS-objekt og det andet er et pulse sensor 

objekt. Dem bruger vi længere nede i koden. Vi tager også og laver en connection til vores 
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RXPin og TXPin som er 2 pins på vores GPS. Dem har vi defineret, hvor de skal være på 

Arduinoen længere oppe i koden.  

 

 

I dette kodestykke bruger vi “int” som er kort for integers. “Int” bruges til at lagrer negative 

numre ved hjælp af 2’s complement math. 

Vi bruger “int” til at fastslå hvilken analog pin vores lilla kabel på vores pulse sensor skal side 

i på vores Arduino. Vi bruger det også til at få data fra vores pulsmåler, som vi kalder signal. 

Dette bruger vi så til, at vi kan sige hvilket signal vores pulsmåler skal måle som et hjerteslag, 

og det gør vi ved hjælp af int threshold.  

 

Her har vi vores “void setup” som også kaldes vores setup funktion. Den kaldes når vores 

sketch startes og bruges til at initialisere vores pin modes, libraries og variabler. Den kører kun 

en gang når vi tænder eller resetter vores Arduino board.  

Vores første linje koder her i vores setup, bruger vi til at sige hvor stor del af vores lcd skærm 

vi skal kunne se noget på. 

Den 2. linje bruger vi til at sætte vores data rate til 9600 baud, dette ved vi hvad skal være fra 

højere oppe i koden, da vi definerede vores gps baud rate skulle være 9600.  
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Den 3. linje i setup bruger vi til at initialisere vores SD library, som gør at vi kan bruge vores 

SPI-bus som er vores digital pin 11, 12, 13. 

Pinmode bruges til at sige om en pin skal være output eller input. 

4. Linje kode i setup bruger vi til at sige vores LED13 pin skal være et output.  

Vores 5. linje kode bruger vi til at sætte et analogt signal til input for vores pulssensor.  

Den 6. linje kode bruges til at vi sætter et threshold for vores pulssensor.  

Vores 7. linje kode hænger sammen med vores 8. linje kode da det er en “if kommando” som 

vi bruger her, som også kaldes en if, this, then, that kommando. I vores tilfælde tager den og 

siger hvis “pulsesensor. begin” sker, så skal vi printe teksten inde i serial. Dette bruger vi som 

en kontrol for at den virker.  

 

 

 

 

Her har vi “void loop” som resten af vores kode ligger under. Det som “void loop” gør er, at 

den bliver kaldt efter vores “setup funktion” når programmet starter, og derefter bliver den 

kaldt hele tiden mens programmet kører.   

Her i vores loop tager vi på den 1. linje og siger, at vores signal også skal være en “analogRead 

funktion”, som gør at når vores signal sker, så læser den en value fra en specifik pin, som vi 

har defineret. 

Derefter tager vi på 2. linje og laver så vores “int myBPM” også skal gøre at vi kalder 

kommandoen “pulsesensor. getbeatsperminute” som så gør, at vi kan lave vores pulssensor 

signal om til et pulssignal.  

 

Her har vi igen en “if kommando” som gør, at hvis vores givne kommando sker, så skal den 

printe vores 2 tekster i serial, og derefter skal den printe den puls som den får fra pulsmåleren 

i serial.  
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Så bruger vi en “if kommando” igen, som vi bruger til at sige, at hvis vores puls er over 80 

eller lig med 80, så skal den lave digitalwrite, som er at den sender en høj eller lav value til en 

af vores pins, som vi specificerer. Først tager den og siger den sender en lav value, så venter 

den 50 millisekunder, derefter tager den og sender en høj value og så venter 50 millisekunder 

igen. Hvis den ikke får en puls på 80 men en på 70 eller over, eller hvis den er mindre end 80, 

så laver vi en “Else if kommando” som gør, at hvis en ting ikke sker, men en anden ting sker, 

så gør vi det som står i denne kommando, som er at den igen laver en digitalwrite som lav 

derefter venter den 100 millisekunder, derefter laver den en høj value og så venter 100 

millisekunder. Får den dog en puls på 60 eller over, eller hvis den er mindre end 70, så gør vi 

næsten det samme som ovenfor, bortset fra at vi venter 500 millisekunder mellem det lave og 

høje signal, men hvis det er ingen af dem, så sender først et digitalwrite på høj derefter venter 
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1000 millisekunder, derefter sender vi et lav digitalwrite signal og så venter 1000 millisekunder 

igen, ellers hvis det ikke sker, skal vi bare sende et digitalwrite low istedet.  

 

Her i dette kodestykke tager vi og bruger en “if kommando” igen hvor vi siger, hvis signal er 

større end vores threshold, så skal vi lave et digitalwrite med en høj value. Ellers hvis det ikke 

sker, så skal vi lave en digitalwrite med en lav value.  

 

I dette kodestykke laver vi et geofence, som vi bruger en “if kommando” til. Her tager vi og 

siger, at den skal kigge på, hvor vores gps er i forhold til latitude og longitude. Hvis den derefter 

er over vores specificerede største nummer for longitude eller under vores specificerede 

mindste nummer for vores longitude, og hvis den er mindre end vores specificerede mindste 

nummer for vores longitude eller større end vores specificerede største nummer for longitude, 

så skal den skrive på vores lcd skærm. Vi bruger “lcd. setcursor” til at sige hvilke linjer vores 

tekst skal være på, og så bruger vi “lcd.print” til at skrive på den linje. Først skriver vi vores 

latitude ud, derefter vores longitude ud, derefter så skriver vi vores puls og efter det skriver vi 

alarm.  
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Det vi bruger her kaldes et “while loop” det er et loop der bliver ved med at kører uendeligt 

indtil den bliver falsk. Så i vores tilfælde siger den, at hvis vores “ss. available” er større end 

0, så skal den “encode” vores “read”. Det vores “available” gør er, at den tager alle de bytes, 

som der kan læses af serial portene, derefter tager vi og “encoder” vores “ss.read”. Det som 

den gør er, at den tager og læser alt serial data fra dette “while loop”. 

 

Det som der sker her er, at vi bruger 3 stk. “if kommandoer” til at sige: hvis vores myBPM, 

som er vores puls, er større eller lig med 0 og den også er mindre eller lig med 35, så skal den 

skrive “low” på den linje vi har givet den. Derefter tager vi og siger: at hvis den dog måler, at 

vi har en puls der er større eller lig med 50, og mindre eller lig med 150 så skal den skrive “fin” 

i stedet for. Til sidst har vi, at hvis vores puls er mellem 200-1024, så skal den skrive “high” i 

stedet for. Dette har vi for at folk kan se, om pulsen på personen er lav, fin eller om den er høj.  
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Trinmodellen - Trin 5 - Model af teknologi 

Teknisk beskrivelse: 

1. Person har forladt Geofence og 

det starter GPS- og puls tracking.  

2. 3-4 satellitter bestemmer 

personens lokalitet (GPS). 

3. Data fra personens GPS og 

pulsmåler bliver sendt videre til 

den pårørende.  

4. Den pårørende modtager en 

alarm og kan derefter se personen 

lokation og puls.  

 

Diskussion 

Med den viden vi har fået ud fra analysen, vil man kunne diskutere om vores design vil hjælpe 

på det spørgsmål vi har stillet i problemformulering. En GPS giver de pårørende mindre 

bekymring om, at den demente går hjemmefra. I vores design er der en usikkerhed i at der er 

mulighed for at prototypen kan blive taget af, af den demente. Hvilket gør det modsatte af hvad 

vi gerne vil opnå med prototypen. Vi valgte at indsætte en pulsmåler for at den pårørende kan 

følge den demente på et højere niveau og ville kunne være med til at skabe et højere 

tryghedsniveau. Man kan dog stadig diskutere om dette vil give en tryghed eller være med til 

at kunne skabe falsk tryghed. Begge elementer vil kunne skabe positive og negative 

konsekvenser, men da det er blevet nævnt af eksperterne, at en GPS kan være med til at give 

en større tryghed, så valgte vi at arbejde videre med dette.  

Skal demens betegnes anderledes? 

Lige nu bliver demens betegnet som en lidelse hvor man mister mange af sine sociale evner og 

kognitive evner og kan få sværere ved sin hverdag, men demens har en meget større betydning 

end bare dette. De pårørende til de dementes hverdag bliver også anderledes. Der bliver skabt 

en frygt hos pårørende som bekymrer sig om den demente, hvilket vil kunne være med til at 

skabe et højere stressniveau hos pårørende. Når man søger på “hvad er demens”, kommer der 
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mange forskellige betegnelser op. Nogle kalder det en sygdom, andre kilder kalder det en 

kronisk lidelse men ikke en sygdom. Men når man ser etisk og lovligt på dette med om det er 

en sygdom eller ej, har det en stor betydning i forhold til hvilke muligheder man skal blive 

tilbudt. Når man læser bøger om hvad demens er siger de alle, at det er vigtigt at vide demens 

ikke er en sygdom, men en lang række af lidelser. Dog når man søger på demens online på 

lægesider, beskriver de det som en sygdom, da det er et ord man nemt kan forstå, Hvis man til 

gengæld kigger i lovgivningen, betegnes demens som en lidelse. Demens bliver ikke opfattet 

som andre psykiske lidelser der findes, her er der andre muligheder for folk som lider af det 

man kender som psykiske sygdomme. Demens bliver ikke set som en sygdom, hvilket er det 

som gør, at der ikke bliver tilbudt den samme mængde hjælpemidler. Med denne viden om 

hvordan demens bliver opfattet rent lovmæssigt, kommer det næste spørgsmål man kan 

diskutere;  

Hvad kan man gøre med en fremtidsfuldmagt?  

En fremtidsfuldmagt, kan blive brugt på den måde, så når den demente ikke længere har 

handleevnen til at kunne tage beslutninger for sig selv, så kan man bestemme hvem der skal 

varetage individet. Det bliver dog mest brugt på det økonomiske plan, dette menes i, at en der 

har værgemålet kan være med til at bestemme om individet som lider af demens kan sælge sit 

hus eller andet finansielt (videnscenterfordemens.dk, 2020). I fremtidsfuldmagten kan der også 

bestemmes, at værgen må tage valget om den demente kan modtage medicinsk hjælp, hvis 

dette bliver nødvendigt. I en fremtidsfuldmagt, står der intet om at den som har fået fuldmagten, 

kan være med til at bestemme hvilke teknologiske hjælpemidler der skal blive brugt hos den 

demente (ibid. 2020). Dette betyder at selv om individet har skrevet en fremtidsfuldmagt, så 

vil individet som bliver værge ikke kunne tage valget om brug af tracking, da det er den 

demente selv som skal kunne sige ja eller nej til det. Det er her hvor man kan finde huller i 

fremtidsfuldmagt og lovgivningen. Der er ikke en tilpasning til folk som har nogle psykiske 

lidelser hvor deres handleevne langsomt forsvinder, der er nogle andre regler i forhold til det 

økonomiske men intet om hvordan man kan hjælpe individet bedst muligt på det personlige 

område. Det er her hvor man kan diskutere, om der skal laves det man vil kunne kalde et “nyt 

ordforråd” for de demente, og hvordan denne lidelse bliver opfattet. Hvis man kunne gøre det 

muligt at lave en fuldmagt, hvor personerne som får varetagelsen for det demente individ, vil 

kunne tage valget om brug af teknologiske hjælpemidler, ville det være muligt at kunne skabe 

en større tryghed hos de pårørende (ibid. 2020). 
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Fremtidsudvikling på vores design 

Med den viden vi har fået, ved at lave denne prototype og ved at have interviews med fagfolk 

har vi fundet på et fremtidigt design. Her vil man kunne bruge den iterative designproces, da 

man vil kunne gå tilbage til tidligere design og arbejde videre ud fra vores ide. Nogle af de 

mangler vi kunne se ved vores prototype var at; Det element som gerne gik igen fra vores 

interviews, var at GPS’en skulle kunne gøres personlig, hvis personen var vant til at gå med et 

ur, ville det være en god ide. I et af interviewene nævner de, at de havde fået sat en GPS ind i 

en perlekæde for at den demente ville gå med den. 

 Et af de andre elementer som tit blev sagt var at de GPS’er som findes nu til dags, ikke er gode 

nok til at holde deres strøm. I vores design skal der bruges en Power bank for at kunne holde 

GPS’en kørende, hvilket er med til at gøre den bliver ret stor. De GPS’er som bruges i dag, 

holder strøm mellem 5 timer til 2 dage, hvilket ikke er nok, i forhold til, hvad folks 

forbrugsbehov er. 

Vi kom frem til et fremtidsdesign, hvor hele enheden ikke ville være større end 5 cm i længden 

og 2,5 cm i bredden, den ville nemt kunne sidde på dementes arm, med et gennemsigtigt plaster 

henover, så den ikke ville være nem at få af. 

I forhold til hvad der bliver forsket i lige nu indenfor fremtids batterilevetid, så ville det være 

muligt at denne lille tracker med pulsmåler, ville kunne holde strøm i 5 dage (Motivas.dk). 

Dette betyder dog også at man skal gå væk fra at bruge GPS-teknologien men bruge Bluetooth 

eller Cellular teknologi, da disse er mere præcise i tracking og bruger langt mindre strøm. Dette 

vil også hjælpe med at gøre tracking mere præcist og at man vil kunne finde individet hurtigere. 

Ved fremtidsdesignet skal der ligeledes være tilføjet nogle yderligere funktioner. En af dem 

kunne f.eks. være en alarm, hvis den demente ikke bevæger sig, eller bevæger sig for hurtigt 

over noget tid. En anden ting ville være at gøre således, at designet giver en alarm, hvis enheden 

er i kontakt med vand.  

Dette er en tegning af hvordan vi kunne forestille os, at et 

fremtidsdesign vil kunne se ud. Inspirationen kommer fra 

de sensorer som bliver brugt af diabetikere. 
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Konklusion  

Hvilke teknologier eksisterer allerede og hvilke komponenter indgår i sådanne 

produkter?  

Gennem vores interviews kan vi konkludere at det er mange teknologier som personalet bruger 

til de demente. Der er allerede nogle kendte mærker Stella Care, Otium, Tile osv. Disse mærker 

er også i arbejde med forskellige kommuner, så de demente som bor privat, også kan få brug 

af tracking-teknologi. De komponenter som indgår i nogle af de produkter som disse firmaer 

har lavet, kan være; GPS, alarmer, personligt design i forhold til hvad den demente er vant til 

at gå med. Der er ikke nogen GPS-tracker som har pulsmåler i brug.  

 

Hvad er demens og hvilke problematikker kan opstå for personer som er diagnosticeret 

med dette?  

Demens er en tilstand som påvirker kognitiv tænkning og hukommelse, en anden måde at forstå 

demens er når du oversætter ordet fra latin som betyder uden sind. Da personer med 

diagnosticeret med demens, som regel ikke forstår eller lægger mærke til udviklingen af 

demens, kan vi konkludere at de problematikker som kan opstå, mere er for de pårørende til 

demente, da de oplever hvordan en person kan gå fra kognitiv tænkning til nedsat psykisk 

funktionsevne. Dette gør at personer som bor med demente eller har en tæt relation, kan blive 

følelsesmæssigt påvirket af ændringer i deres hverdagsliv sammen.  

 

Hvilke etiske problemer skal der tages hensyn til, i forhold til brugen af designet og 

teknologien? 

Der skal tages hensyn til de 4 forskellige forskningslove, da dette kan have en stor betydning 

for hvordan man kan undersøge lidelsen, og for hvordan man kan udvikle ny teknologi som 

vil kunne give mere tryghed til de pårørende, og muligvis være med til at skabe mere frihed 

til de demente. Der er et etisk problem lige nu med at der ikke findes nok love til kunne 

hjælpe og støtte de pårørende og de demente. Dette kunne være en mulighed for, at der blev 

skrevet en fremtidsfuldmagt til demensramtes pårørende. 
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Hvilken sundhedsjura skal der tages hensyn til, i forhold til dementes rettigheder?  

Sundhedsjura er en bred servicelov, og ikke noget til specifikt demente, men rettighederne er 

og skal være den samme uanset hvilken sygdom eller lidelse der snakkes om. Da vi har gjort 

brug af GPS-teknologi i vores produkt, skal der tages hensyn til magtanvendelse jf. 

Serviceloven § 124 stk. 1.  

Værgemålslovens § 5 er den mest anvendte hos demente, som gør at hvis den demente kan 

forstå, at det bedst for ham eller hende at få en værge bliver der ordnes et samsværgesmål. Tre 

forudsætninger, skal opfyldt, for at der kan iværksættes værgemål  

1. Pågældende skal være i en helbredsmæssig tilstand, som begrænser/ophæver 

pågældendes evne til at tage vare på sig selv  

2. Man skal være ude af stand til/uegnet til at varetage sine økonomiske eller personlige 

anliggender, eller dele heraf. 

3. Der skal være behov for/anledning til at iværksætte værgemål. (Melin, Else og Bang 

Olsen, Rolf, 2000).   

Dette betyder, at en person med demens har rettighed til at vælge eller fravælge en værge 

gennem deres sygdomsforløb. Hvis dette ikke træder i kraft inden den demente mister sin 

sociale funktionsevne, kan der blive søgt om en værge til den demente i forhold til det private. 

 

Hvilket design ville kunne give pårørende til demensramte mere frihed og tryghed i deres 

hverdag ved hjælp af teknologi?  

Vi kan hermed konkludere at en pulsmåler med tracking, er et relevant design til at give 

pårørende til demente mere frihed og tryghed i deres hverdag. At lave et produkt, som 

indeholder GPS og pulsmåler teknologi, kan gøre at de pårørende kan udføre deres daglige 

gøremål uden at være uvidende om den dementes helbred og sikkerhed. Implementering af ny 

teknologi påvirker hverdagen for de personer, der er involveret, og må selvfølgelig ikke 

forringe deres livskvalitet. Viden om de dementes hverdag er derfor nødvendigt for udviklingen 

af et teknologisk hjælpemiddel. Denne viden har vi fået gennem deltagerobservation hos en 

dement familie, relevant litteratur og interviews med pårørende og sundhedsfagligt personale.  

Efter forskellige tests af vores prototype, kan vi konkludere, at prototypen vil være for upræcis 

til at være et endeligt produkt. Dette skyldes at de komponenter, som vi havde til rådighed i 

dette projekt, ikke er af høj nok kvalitet til et sundhedsfagligt færdigt produkt. Derudover fandt 

dele af testgruppen den for varm at have på, hvilket vi så kan konkludere ville være et problem 

i det færdige produkt, da den demente helst skulle have produktet på hele tiden. Dette ville 
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derfor kunne skabe nogle tidsrum, hvor den demente ikke ville kunne have produktet på f.eks. 

en varm sommerdag. 

Perspektivering  

Vores design giver mulighed for mere tryghed og frihed til pårørende til demente personer, når 

de færdes ude. GPS kan spore disse mennesker, hvis de farer vild. Vores design kan således 

ses som et fremskridt inden for ’Velfærdsteknologi’, der understøtter kompenserende 

hjælpemidler i ældreplejen:  

”Velfærdsteknologi forsyner især ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme og 

borgere med handicap med velfærdsydelser ved at understøtte og forstærke f.eks. tryghed, 

sikkerhed, dagligdags gøremål og mobilitet i den daglige færden…” (ÆldreForum, 2010) 

 

GPS- tracking kan give større handlefrihed og uafhængighed til den demente, idet GPS kan 

overvåge den dementes færden og tilkalde hjælp, hvis den pågældende kommer på afveje. 

Men overvågning kan også ses som magtanvendelse og en krænkelse af personens privatliv 

ved indsamling af data af personens adfærd.  

Overvågning kan ses i to perspektiver med to forskellige formål: Dels om overvågning som 

omsorg, dels om overvågning som kontrol. At overvågning kan være påkrævet for at beskytte 

mennesker, men samtidig være krænkende for den, der bliver overvåget, kræver etiske 

overvejelser, som nævnes i artiklen (ibid. 2010): ”Hvordan vægte retten til privatliv over for 

hensynet til beskyttelse af liv og helbred?” 

Et eksempel på ’overvågning som omsorg’ er Odense Kommunes undersøgelse af hjemløses 

færden i byen (Nyenstad, Janne, 2014). Tyve hjemløse, der var bruger af varmestuen i 

Østergade, fik en GPS i lommen hver dag i en uge, og deres færden blev fulgt direkte på en 

skærm på rådhuset. Formålet var at vide, hvordan kommunen bedst kunne give et tilbud om 

opholdssteder til socialt udsatte. GPS’ens svarede til dem, der bliver brugt til demente, men her 

med det formål at ændre byens indretning, for at få ’fred og ro i byen’ 

”Det her er et læringsredskab, som skal gøre os i stand til at give brugerne nogle bedre tilbud, 

siger Tom Rønning, boligstrategisk konsulent, der lige nu forsøger at blive klogere på de 

126.00 punktregistreringer fra GPS’erne” (Fischer Thomsen, Mathilde, 2014) 
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GPS tracking af de hjemløse menes at være en både effektiv og økonomisk rentabel løsning på 

at kortlægge deres færden rundt i byen uden at ’følge efter dem’ (Borgmesterforvaltningen, 2015). 

Hvilke etiske overvejelser, der har været i dette forsøg vides ikke, men selvom det var frivilligt 

at deltage og de var anonyme, kan det synes som en krænkelse af deres privatliv. At de fik tre 

billetter til varme måltider til gengæld for deres hjælp, har sandsynligvis haft betydning for 

deres ønske om at deltage i forsøget på at kontrollere deres færden for at få ”fred og ro i byen” 

(ibid. 2014). 
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https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/Udgivelser-%C3%86ldreforum/Velfaerdsteknologi.ashx?la=da&hash=CE6B18DE5FF77F0917E18B7779774A864D2D4189
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607860500143125
https://www.tv2fyn.dk/odense/gpser-i-lommen-pa-hjemlose
https://fyens.dk/artikel/gratis-mad-til-geng%C3%A6ld-odenses-hjeml%C3%B8se-f%C3%A5r-gps-er-i-lommerne
https://fyens.dk/artikel/gratis-mad-til-geng%C3%A6ld-odenses-hjeml%C3%B8se-f%C3%A5r-gps-er-i-lommerne
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/fuldmagter/fremtidsfuldmagt/
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/fuldmagter/fremtidsfuldmagt/
https://www.odense.dk/politik/oekonomi-og-effektstyring/regnskaber/aarsberetning-2014/de-fem-forvaltninger/saf/gps-sporing-af-hjemloese-vakte-interesse-i-udlandet
https://www.odense.dk/politik/oekonomi-og-effektstyring/regnskaber/aarsberetning-2014/de-fem-forvaltninger/saf/gps-sporing-af-hjemloese-vakte-interesse-i-udlandet
https://motivas.dk/produkt/mini-gps-tracker/
https://motivas.dk/produkt/mini-gps-tracker/
https://www.thielke.dk/iterativ-proces?fbclid=IwAR3at3IUAbfUBIReKa9H4abXbNducAEfRNPUt1hYJeV_mC3fXThEiKWbIk4
https://www.thielke.dk/iterativ-proces?fbclid=IwAR3at3IUAbfUBIReKa9H4abXbNducAEfRNPUt1hYJeV_mC3fXThEiKWbIk4
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Sirkulasjon (C) 

http://no.cardio.erasmusnursing.net/content/2-0-hjertesykdom/2-2-generelle-sykepleieobservasjoner-

og-kliniske-vurderinger-ved-hjertesykdom/sirkulasjon/ (besøgt 1/12-2020) 

 

PowerPoint: 

Pries-Heje, Jan: Kreativt Design, Forelæsning på Roskilde Universitet, 2020, s.28-40. (Sprint) 

 

Pries-Heje, Jan: Kreativt Design, Forelæsning på Roskilde Universitet, 2020, s.20-24 (Affordance) 

 

Pries-Heje, Jan: Design-Problemformulering, Forelæsning på Roskilde Universitet, 2020, s.56-66 

(Designorienteret problemstilling) 

 

Pries-Heje, Jan: Kreativt Design, Forelæsning på Roskilde Universitet, 2020, s.41-56 (Storyboard) 

 

Billeder brugt i modeller: 

 

Satellit 

https://www.stickpng.com/img/transport/spacecraft/satellite 

Globus 

https://www.pinterest.dk/pin/715790934522352006/ 

Tændstikmand (pårørende) 

https://pixabay.com/da/vectors/tandb%C3%B8rste-stickman-t%C3%A6ndstikmand-152686/ 

Tændstikmand (dement) 

https://pixabay.com/da/vectors/vred-stickman-t%C3%A6ndstikmand-151791/ 

Spørgsmålstegn 

http://www.pngall.com/question-mark-png 

http://no.cardio.erasmusnursing.net/content/2-0-hjertesykdom/2-2-generelle-sykepleieobservasjoner-og-kliniske-vurderinger-ved-hjertesykdom/sirkulasjon/
http://no.cardio.erasmusnursing.net/content/2-0-hjertesykdom/2-2-generelle-sykepleieobservasjoner-og-kliniske-vurderinger-ved-hjertesykdom/sirkulasjon/
https://www.stickpng.com/img/transport/spacecraft/satellite
https://www.pinterest.dk/pin/715790934522352006/
https://pixabay.com/da/vectors/tandb%C3%B8rste-stickman-t%C3%A6ndstikmand-152686/
https://pixabay.com/da/vectors/vred-stickman-t%C3%A6ndstikmand-151791/
http://www.pngall.com/question-mark-png

