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Abstract

This project seeks to examine how the municipality of Copenhagen has created and

implemented sensory carts in disability care homes to help employees regulate arousal levels

of the residents. A sensory cart is a piece of furniture on wheels equipped with different

instruments to stimulate the senses of disabled citizens. Although the use of sensory carts in

care homes have been successful there were some changes made in the implementation

process. The aim of this paper is to examine what work and adaptations need to be done in

order to ensure an effective and positive implementation process of the sensory cart in

disability care homes. In order to answer the research question, the paper includes the

actor-network theory to perform an analysis of the implementation process in the disability

care home Lynghuset. The paper involves actors of the network by including interviews as a

research method. This analysis is done to help future projects in other municipalities and care

homes. The analysis demonstrates which actors are involved in the process, how they are

interlinked and what negotiations are made to accommodate the changes that come with the

sensory carts. The paper concludes that the sensory cart, similar to other health technologies,

has had a long process of implementation, of which the integration remains to be completed.

The work that leads to the implementation of the sensory carts, makes sure that it is a tool that

contributes to a heightened welfare for the citizens of Lynghuset, and it is important to

accommodate the changes that follow the technology. As such it is important that the actors

within the sensory carts network can cooperate in order for the implementation of the sensory

cart at Lynghuset to be successful.
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1. Indledning, motivation og problemfelt

I dette afsnit præsenteres en indledning til vores projekt, hvor vi giver indblik i formålet af

projektet, vores motivation til valg af emnet og vi vil klarlægge projektets

problemformulering og arbejdsspørgsmål, som vi har brugt til at navigere ud fra i løbet af

vores projekt.

Du sidder hjemme i dit værelse og kigger ud af vinduet. Det har du gjort i de sidste mange

timer. Der er fløjet en fugl eller to forbi, mens du har siddet der. En familie gik forbi dit

vindue. Du kan ikke bevæge dig. Du har ikke mulighed for at sige til sundhedspersonalet, der

arbejder på dit botilbud, at du gerne vil lave noget andet. Du er nemlig hjerneskadet, og kan

intet gøre selv. Det er den virkelighed, som en gruppe svært handicappede danskere befinder

sig i hver eneste dag af deres liv. Trods hjerneskaden eller anden form for handicap, vil de

stadig opleve stress, kedsomhed, frustration og alle andre mentale tilstande, som mennesker

nu kan befinde sig i. Derfor, har der været en udvikling i velfærdsteknologien, hvor der er

blevet skabt et transportabel møbel, kaldet “sansevogn”, som kan bringes ind i hjemmet

(Center for Omsorg og Specialpædagogik, n, d). Sansevognen indeholder værktøjer til at

stimulere forskellige sanser, såsom lysplader, højtalere til musik, en projektor til at afspille

film osv. De sansevogne, som kan findes på markedet er meget dyre, hvilket har inspireret

Københavns Kommune til at udvikle en budgetvenlig version af sansevognen (Søgaard,

2021). Disse sansevogne skal anvendes i bo- og dagtilbud for handicappede borgere.

Københavns Kommune har arbejdet længe med idéen og formået at færdigudvikle en

håndfuld sansevogne, som i sommer 2021 er blevet implementeret i en række botilbud

(Skelbæk, 2021). Hensigten med teknologien er, at den anvendes som en aktiv del af

medarbejdernes arbejdsdag til pleje af borgerne.

På baggrund af Københavns Kommunes succes med sansevognen ønsker Roskilde Kommune

at adoptere idéen. I begyndelsen af projektforløbet blev vi i projektgruppen draget af

muligheden for at skabe et teknologisk produkt, som ville blive anvendt i ‘virkeligheden’. Vi

ønskede at være med til design og konstruktion processen af de nye sansevogne for Roskilde

Kommune. Efter samtale med udviklingskonsulent, Anders Hindborg Bruhns, som

præsenterede casen om indførelsen af sansevogne i Roskilde Kommune for os, blev det

tydeligt, at dette ikke var muligt. Det var ikke realistisk, at være en del af den reelle udvikling

af de endelige sansevogne, med den tidsramme, vi arbejder indenfor i projektet samt de planer
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Roskilde Kommune har for udviklingen. Herefter, valgte vi at ændre projektets kurs og

udvikle en prototype af teknologien i stedet, som kunne hjælpe Roskilde Kommune med deres

endelige produkt. I løbet af den proces, udførte vi interviews med velfærdsteknologisk

konsulent Matias Faaborg (Bilag 1 & 2) og projektleder Per Sundall Pedersen (Bilag 5), som

begge har arbejdet med udviklingen og indførelsen af sansevogne i Københavns Kommune.

Her blev der sat lys på en anden vinkel af sagen, som fangede os. Gennem disse interviews

blev vi interesseret i, hvordan implementering af sansevognen på bo- og dagtilbuddene er

understøttet. Der viste sig mulige udfordringer i den process, som vi ønsker at adressere og

mener kan gavne mere end prototypen. I et kvalitativt studie ‘Velfærdsteknologi i et

medarbejderperspektiv’ af Anna Marie Lassen, bliver der undersøgt kommunale

medarbejderes erfaringer med velfærdsteknologi. Lassen belyser, at velfærdsteknologier må

ses som aktører, der ændre arbejdsrutiner i det kommunale arbejde (Lassen, 2017, 114). Den

forståelse af velfærdsteknologier, synes vi er interessant og ønsker at undersøge og analysere

med fokus på sansevognen. På baggrund af dette, har vi valgt den endelige retning for vores

projektopgave.

En teknologievaluering af sansevognen fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (Kimby & Aalling,

2019) evaluerer brugen og implementeringen af sansevognen i forbindelse med patienter med

psykiske lidelser. På trods af, at evalueringen omhandler sansevognen, kan disse erfaringer

ikke overføres til vores problemstilling. F.eks. kunne sansevognen betjenes direkte af

patienterne i deres tilfælde, hvilket ikke er muligt med den brugergruppe, vi undersøger

(Kimby & Aalling, 2019, 18). Der er manglende viden omkring implementeringsprocessen af

sansevognen med fokus på botilbud for borgere med handicap. Vi ønsker at undersøge, om

der er noget viden, vi kan indsamle fra Københavns Kommunes erfaringer i

implementeringsprocessen af sansevognen på deres botilbud, som vi kan bearbejde og

viderebringe til fremtidige projekter. Vi håber, at den viden kan understøtte og effektivisere

udviklingen og indførelsen af sansevogne i andre kommuner i fremtiden. I den forbindelse

tager vi udgangspunkt i erfaringer af sansevognen på bo- og dagtilbud Lynghuset i

Københavns Kommune, som vi anvender som case i vores projekt. I løbet af vores besøg på

Lynghuset udførte vi interviews med ergoterapeut Mette Mie Jensen (Bilag 3) og

socialpædagog Kaja Jensen (Bilag 4), hvor vi fik indblik i, hvordan medarbejderne anvender

sansevognen på forskellige måder i deres arbejde. Dette aspekt, synes vi er interessant og

ønsker at belyse, da sansevognen blev skabt i et neuroterapeutisk perspektiv med formål om

at arbejde med borgernes arousal. Vi vil undersøge, hvordan det ændrer sig i praksis og hvad
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den ændring kan betyde for brugen af teknologien. Baseret på aktør-netværks teorien, vil vi

tage fat på de problemstillinger og udføre en analyse, hvor vi undersøger, hvordan man bedst

muligt kan understøtte implementeringen af sansevogn, som skaber ændringer på botilbuddet.

1.1 Problemformulering

Hvilket arbejde skal der til for at imødekomme de ændringer, der forekommer ved

implementeringen af sansevognen på bo-og dagtilbuddet Lynghuset?

1.2 Arbejdsspørgsmål

● Hvilket problem er sansevognen blevet udviklet for at løse og har det ændret sig i

praksis?

● Hvilke aktører har betydning for, om sansevognen kommer til at fungere som et

redskab, der bidrager til en øget velvære for beboerne på Lynghuset.

● Hvilken betydning har sansevognens implementering for Lynghusets personale og

borgere?

● Hvilke ændringer fører sansevognen med sig ift. ansvarsfordeling mellem de

forskellige fagprofessionelle på botilbuddet Lynghuset?

2. Læsevejledning

For at give et overblik over rapporten og dens indhold, vil vi her give en kort beskrivelse af

rapportens forskellige afsnit.

I afsnittet Baggrund for vores projekt beskriver vi den process, der har ført til

projektets retning og fokus. Vi forklarer, hvordan projektet har udviklet sig under forløbet, og

hvordan det har påvirket den empiri, vi har indsamlet i form af interviews.

Det næste afsnit Semesterbinding, giver en beskrivelse af hvordan de metoder og den

teori vi bruger i forbindelse med projektet, er bundet til fagene Subjektivitet, Teknologi og

Samfund samt Design og Konstruktion. Heri skriver vi også om vores videnskabsteoretiske

overvejelser.
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I Afgrænsning gør vi rede for de valg og fravalg, der er blevet taget for projektets

udvikling og begrunder valget af afgrænsningen. Heriblandt, tydeliggør vi, hvilke dele af

netværkene omkring sansevognen, vi ønsker at undersøge. Vi ønsker dog at afgrænse vores

undersøgelser, således at vi kun har fokus på de aktører og netværk, som vi mener er mest

relevante for vores projekt.

Teori afsnittet giver et indblik i de teorier, vi inddrager i forbindelse med vores

projekt. Vi har f.eks et fokus på aktør-netværks teorien, og herunder Madeleine Akrich

forståelse om teknologiers formål. Derudover kommer vi ind på Jeannette Pols forståelse af

samspillet mellem mennesker og teknologi, som vi vil gøre brug af i vores diskussionsafsnit.

I Metodeafsnit redegør vi for de metoder, vi har brugt i forbindelse med projektet. Vi

beskriver vores tilgang til de interviews vi har udført, og begrunder, hvordan vores

fremgangsmåde er baseret på metoder fra Kvale & Brinkmann (2014). Derudover redegør vi

for aktør mapping og hvordan vi bruger denne metode.

I afsnittet Empiri giver vi en introduktion til og en redegørelse for den empiri der

ligger til grund for vores analyser og problemfelt. I afsnittet giver vi et referat af de interviews

(Bilag, 1, 2, 3, 4 & 5) som vi har udført, samt vores observationer på Lynghuset.

I Analyse afsnittet præsenterer vi en analyse af sansevognens aktør-netværk, når det

skal implementeres på Lynghuset. Vi baserer vores analyse på vores teorier, metoder og

interviews.

I Diskussionsafsnittet reflekterer og diskuterer vi blandt andet vores metoder, hvad der

er god pleje, og hvilken effekt samspillet mellem sansevogne og plejepersonale på Lynghuset

har. Samt kommer vi ind på en diskussion om, hvem der har ansvaret i forhold til at tage

sansevognen i brug på Lynghuset. Dette skal være med til at klargøre, hvad der ligger til

bunds for vores konklusion.

I afsnittet Konklusion besvarer vi vores problemformulering og arbejdsspørgsmål.

Desuden kommer vi frem til konklusioner baseret på vores analyse og diskussion.

I afsnittet Tidsplan giver vi en kort beskrivelse af vores vigtigste møder, således

læseren kan få et indtryk af  vores arbejdsforløb

I vores sidste afsnit Litteraturliste giver vi et overblik over den litteratur, vi har

refereret til igennem rapporten. Kilderne er angivet i APA format og alfabetisk orden.

I afsnittet Bilag, lister vi interviewene som vi har foretaget, samt kataloget lavet af

Mette Mie Jensen, der indeholder de forskellige teknologier, der yderligere kan tilføjes i

sansevognen.
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3. Baggrund for vores projekt

I dette afsnit vil vi klarlægge processen bag vores projekt, og beskrive udviklingen af,

hvordan vores fokus har ændret sig i løbet af projektperioden. Årsagen til dette afsnit er, at vi

ønsker at give et perspektiv til, hvorfor man i vores projektrapport kan finde referencer, der

ellers ville virke uforklarlige. Desuden ønsker vi at forklare baggrunden for, hvorfor vores

første interviews har spørgsmål, der kan virke irrelevante for vores endelige projekt, eller

fokuserer på mindre relevante emner. Vi mener dog ikke at fokus-ændringen har en betydning

for, hvorvidt interviewdeltagernes informerede samtykke er gældene, eftersom vores projekt

stadig har et fokus på sansevognen. Desuden er ændringen af vores fokus ikke en ændring i en

holdning eller standpunkt, og vi vurderer derfor ikke, at der er risiko for, at vores deltageres

udtalelser kan blive misrepræsenteret for at passe ind i et nyt narrativ. Til sidst er det vigtigt at

nævne, at udgivelses proceduren for vores rapport ikke har ændret sig siden starten af

projektet. Det vil sige, at omfanget af anonymitet eller offentliggørelsen af deres udtalelser

heller ikke har ændret sig, siden vi har indhentet informeret samtykke fra deltagerne.

Vores projekt er født på baggrund af en henvendelse fra Anders Hindborg Bruhns,

teknologikonsulent hos Roskilde Kommune. Anders er tilknyttet et projekt, der har til formål

at skabe og implementere sansevogne i Roskilde Kommune, baseret på positive oplevelser

med at skabe og implementere sansevogne i Københavns Kommune. Vores indledende ønske

var at skabe en sansevogn, der herefter kunne replikeres, eller en prototype som Roskilde

Kommune herefter kunne skabe de endelige sansevogne ud fra. Da det blev gjort klart for os,

at sansevognene skulle skabes af INSP!, i deres tidsforløb, valgte vi at ændre fokus. I stedet

ville vi undersøge, hvordan sansevognene blev brugt i Københavns Kommune, og hvordan de

kunne videreudvikles. Vi ønskede at eksemplificere vores fund i en demonstrativ prototype,

der forhåbentlig kunne hjælpe hjælpe og vejlede INSP! i skabelsesprocessen af deres

sansevogn. Da det blev gjort klart for os under midtvejsevalueringen, at vores projekt havde

nærmere karakter af en konsulentrapport end en projektopgave, samt at vores semesterbinding

til STS var svag, valgte vi igen at ændre problemstillingen. På baggrund af interviews og

litteratursøgning fandt vi interesse i at lave en mere dybdegående analyse af

implementeringen af sansevogne på botilbuddet Lynghuset, og hvordan dette er indlejret i et

netværk af aktører.
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4. Afgrænsning

I dette afsnit vil vi belyse nogle afgrænsninger, som vi har valgt at tage i projektet. I

forbindelse med analyse af aktør-netværket, har vi afgrænset netværket således, at det

fokuserer på implementeringsprocessen af sansevognen og de aktører, der medvirker i den

proces. Det vil sige, at vi har fravalgt fokus på udviklingen af sansevognen og dermed er

projektet en form for case study, som analyserer et igangværende netværk. Ved analysen af

aktør-netværket ser vi det ligeledes nødvendigt at afgrænse antallet af aktører, som vi vælger

at inkludere i netværket. Det gør vi grundet, at aktør-netværket er et kompliceret og dynamisk

netværk, hvor nye aktører fremkommer konstant og andre frafalder. Derfor, arbejder vi ud fra

en forståelse om, at det ikke er muligt at holde netværket ajour og dermed ikke muligt, at

inddrage alle aktører. Samtidig er mængden af aktører i sådant et netværk enorm, og derfor

har vi begrænset os til de mest essentielle og relevante aktører til vores problemstilling. Vi har

valgt, at afgrænsningen er en nødvendighed for at kunne gå i dybden med problemstillingen

og udførelsen af projektet.

Desuden har vi valgt at fokusere vores undersøgelse til en bestemt kommune og et bestemt

bosted, altså bo- og dagtilbuddet Lynghuset i Københavns Kommune. Den afgrænsning gør,

at vi kan undersøge og komme i dybden af en specifik case, hvor vores problemstilling er

aktuel. Det er dog vigtigt at understrege, at beboerne på Lynghuset er nogle af de mest

belastede og plejekrævende handicappede. Dermed, er vores projekt begrænset til en bestemt

brugergruppe af sansevognen, hvilket gør, at vi kan kan få en stor forståelse for brugen af

sansevognen til den bestemte målgruppe og bosted. Her kunne vi have sammenlignet vores

undersøgelse af Lynghusets implementering af sansevognen med et andet bosted, som har en

anden type brugergruppe. Vi har dog valgt at afgrænse fokus til det enkelte bosted og

brugergruppe for at sikre bedst brug af den tidsramme og de ressourcer, vi har til rådighed.

Således, kan vi sikre en dybdegående og stærkere analyse af problemstillingen.

I løbet af rapporten nævner vi både Københavns- og Roskilde Kommune. Vi undersøger og

analyserer Københavns Kommune med henblik på at kunne bringe noget viden til Roskilde

Kommune og andre kommuner. I denne rapport har vi valgt at ikke komme ind på de

kommunale og politiske forskelle af de to kommuner. Vi er klar over, at de to kommuner er

meget forskellige, hvilket skal tages hensyn til i overførslen af erfaringer. Vores afgrænsning

heraf gør, at vi kan have fokus på andre aspekter af problemstillingen.
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5. Semesterbinding

I dette afsnit beskriver vi, hvilke semesterbindinger vi inddrager i projektet. Herunder, hvilke

teorier og metoder vi arbejder med, der binder vores projekt til de valgte dimensioner, som vi

er blevet præsenteret til i løbet af vores uddannelsesforløb.

5.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS)

I dette projekt undersøger vi, hvordan en teknologi, som er blevet udviklet for at løse et

problem for borgere i samfundet, spiller ind i samfundet i praksis. Dimensionen Subjektivitet,

Teknologi og Samfund inddrages som den ledende semesterbinding i vores projekt.

Dimensionen kan netop give os den forståelse for samspillet mellem teknologi og samfund. I

vores tilfælde giver STS os redskaberne til at beskrive og analysere, hvordan sansevognen har

indflydelse på og spiller ind i borgernes og medarbejdernes hverdag. Herunder, vil vi inddrage

aktør-netværks teorien for at få en forståelse for den dynamik, som skabes når en teknologi,

som sansevognen tilføjes til det socialpædagogisk arbejde på et bosted. Denne undersøgelse

vil foregå med fokus på Københavns Kommune og botilbuddet Lynghuset, som netop har

forsøgt sig ad med en implementering af sansevogne. Derudover anvender vi den etnografiske

metode til at indsamle viden gennem observation på Lynghuset og gennem interviews af

aktører. Semesterbinding til STS kan give en forståelse af, hvordan samfund og teknologi

påvirker hinanden indbyrdes.

5.2 Design og Konstruktion (D&K)

I løbet af projektforløbet, har vi haft designmæssige overvejelser, hvor dimensionen design og

konstruktion er blevet anvendt. Disse overvejelser har været med til at forme og skabe

projektet og præger hele projektets udvikling. I forbindelse med analyse af aktør-netværket

anvender vi aktør mapping som metode til at finde og skabe overblik over aktører og deres

forbindelser til hinanden.

5.3 Videnskabsteori

Vi vil nu komme ind på vores videnskabsteoretiske overvejelser. I vores opgave har vi valgt at

inddrage videnskabsteori under semesterbinding for at tydeliggøre vores refleksioner, da det
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er et særskilt krav at inkludere videnskabsteori i dette semesterprojekt. I og med, at vi

undersøger relationerne mellem aktører i problemstillingen er projektets analyse bygget op

omkring aktør-netværks teorien, som er en teoretisk orientering baseret på en relationel

ontologi. Projektets tilgang til ANT og litteraturen herunder, er inspireret både fra

semesterbindingen STS og videnskabsteori. Vi arbejder ud fra en epistemologisk tilgang, hvor

vi først har indsamlet empirisk viden via interviews, som vi har anvendt rationalistisk til at gå

i gang med at indsamle mere viden og analysere det. I løbet af projektet kommer vi mere i

dybden omkring vores videnskabsteoretiske refleksioner og generelle brug af metoder samt

teorier fra semesterbindingerne.

6. Teori

Dette afsnit gør rede for teorier inkluderet i rapporten og hvordan de anvendes. I og med, at vi

er optaget af at undersøge sansevognens implementering i Lynghuset, er det interessant at

inddrage aktør-netværks teorien. Vi vil inddrage Bruno Latours tanker omkring ANT, for at

redegøre for teorien. Derudover arbejder vi ud fra Madeleine Akrich forståelse om, at

teknologier har et “script”, og at der således kan ske en “de-scription” af teknologier (Bijker

et al., 1992). Dette skal være med til at give os en forståelse for sansevognens formål, og

hvordan det kan ændres alt efter hvilken aktør anvender den. Til sidst i afsnittet redegør vi for

Jeannette Pols’ tanker, som vi vil inddrage i diskussionen, om hvad god pleje er samt, hvad

der sker når plejepersonalet anvender sansevognen i deres arbejde på Lynghuset.

6.1 Aktør-netværks teori (ANT)

6.1.2 Sansevognens Heterogene Netværk

Dette afsnit indeholder en introduktion til ANT og teoriens begreber samt en begrundelse for,

hvorfor og hvordan vi ønsker at inddrage disse i vores projekt.

Sociologi har længe set mennesker og deres forbindelser som adskilte fra ikke-mennesker og

deres forbindelser. Der har været en forståelse af, at mennesker har egne fællesskaber og

samfund og ligeledes har teknologier deres eget separate netværk. Aktør-netværks teorien

ønsker at definere og beskrive de relationelle bånd mellem menneskelige og

ikke-menneskelige aktører i et netværk ved at placere netværket i en flad ontologi. Ifølge en
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flad ontologi, har alle objekter har samme grad af  “beingness”, eller værenhed, som ethvert

andet objekt. Det vil sige, at alle subjekter er objekter. Netop dette gør ANT unik og til et

stridspunkt, da der kan arbejdes ud fra en forståelse om, at alle aktører i et netværk, uanset om

de er menneskelige eller ej, har ligeligt værdi og handlekraft (Latour, 1992). Det vil vi tage i

betragtning, når vi udfører en analyse af aktør-netværket, da det betyder at vi ikke kun skal

kigge på menneskelige aktører, som påvirker sansevognen og dens implementering på

botilbud, men at vi også skal inddrage ikke-menneskelige aktører. Dette er med til, at vi kan

få udarbejdet en dybere analyse om implementeringen af sansevognen på Lynghuset.

I forlængelse af ontologi, støder vi også på begrebet epistemologi. Epistemologi er studiet af

viden generelt. Altså studiet af, hvad der er de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at

kende et bestemt udsagn. Således kan det betyde studiet af, hvordan en bestemt disciplin

opnår eller retfærdiggør viden (Ebdrup, 2014). Inden for dette, er der udviklet to store grene

af filosofisk epistemologi, nemlig empirisme og rationalisme. Empirisme ses i vores opgave i

form af semistrukturerede interviews, samt observationer på Lynghuset, da empirisme bygger

på forståelsen om, at sand viden primært er baseret på input fra vores sanser. Her er vigtigt, at

henvise til erfaringer og observationer, når overbevisninger og påstande skal begrundes og

bevises (Holm, 2018). Vi startede empirisk med at indsamle observationer gennem interviews.

På baggrund af de observationer og den viden, vi har opnået gennem dem, har vi valgt at

arbejde videre med nogle antagelser, som vi har formet. Således arbejder vi også rationalistisk

i projektet, hvor vi både laver flere observationer for at undersøge de antagelser og reflekterer

videre på dem. Rationalisme er inkluderet i vores opgave ved, at det modsat empirisme

fremhæver fornuft som det primære grundlag for at retfærdiggøre overbevisninger og

påstande. I den forståelse er det rationelle og logiske menneskesind kilden til ny viden, og

ikke den materielle verden omkring os (Ibid.). Vores epistemologiske ståsted i projektet er en

kombination af empirisme og rationalisme.

6.1.2.1 Hvad er en Aktør og et Netværk?

Der findes flere forståelser af hvad en aktør er, men i en ANT sammenhæng, bruger man den

semiotiske aktør. Torben Elgaard Jensen beskriver en semiotisk aktør således; “En Semiotisk

aktør, er det der tilskrives handling, og det kan bogstaveligt talt være hvad som helst.”

(Jensen, 2003, 7). Altså vil det sige at denne form for aktør ikke nødvendigvis er et menneske,
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men kan således også være “En elektron, et organ, et menneske, en global organisation, et hul

i ozonlaget.” (Ibid., 7), altså kan det, som skrevet tidligere, hvad som helst.

Og hvad er et netværk så? Et netværk er summen af de enkelte objekter eller aktører i en ting.

I vores tilfælde er netværket summen af alle de aktører som tages i spil, i implementeringen af

sansevognen på Lynghuset. I ANT tages der udgangspunkt i at “Et objekt defineres

fuldstændigt af dets relationer til andre objekter i netværket.” (Ibid., 6). Dette er et andet

vigtigt koncept for forståelsen af aktør-netværksteori, altså at alle netværk er sammensat af

aktører, og at alle aktører er et netværk i sig selv (Latour, 1992).

Aktør-netværksteorien er god til at beskrive netværk og bestemme kontingenter mellem

aktører (Ibid.). Med hensyn til vores projekt ville dette være nyttigt til at forstå, hvordan

sansevognens implementering på botilbuddet fungerer.

ANT går derfor ud på at undersøge og beskrive relationerne mellem samfund, mennesker,

teknologi, ting og videnskab. Det har vi tænkt os at gøre ved at følge aktørerne rundt i

netværket, hvilket vi blandt andet gør med metoden Aktør Mapping, som vi kommer ind på i

metodeafsnittet. Efter aktørerne er beskrevet, vil vi belyse relevante netværk i forhold til

vores problemstilling.

Med analysen ønsker vi at undersøge, hvilke aktører, som er nødvendige at inddrage i

implementeringen af sansevognen på botilbud. På baggrund af vores samtale med Matias

Faaborg og interviewet med Per Sundall Pedersen, ved vi, at et fokus på integrationen af

sansevogne på botilbud er en vigtig del af, at teknologien bliver anvendt, samt at der bliver

fundet en fælles forståelse for hvad der er korrekt brug af sansevognen. Derfor, vil vi

undersøge de forskellige aktører, som indgår i integrations stadiet og analysere, hvordan

implementeringen og modtagelsen af sansevognen kan ske bedst muligt.

6.1.3 Forståelse af Hvad Sansevognen Skal

I forbindelse med ANT vil vi komme ind på Madeleine Akrich tekst “ The De-scription of

Technical Objects” (1992). Akrich tekst, hører under ANT, da hun her snakker om hvordan

teknologier har et “script” eller “scenario”. Disse to begreber definere Akrich som

slutproduktet af:

15



V2124809672, Hold B

“Technologists define the characteristics of their objects, they necessarily make

hypotheses about the entities that make up the world into which the object is to be

inserted. Designers thus define actors with specific tastes, competences, motives,

aspirations, political prejudices, and the rest, and they assume that morality,

technology, science and economy will evolve in particular ways.”

(Bijker et al., 1992, 208)

Og tilføjer videre, at en stor del af det arbejde innovatører laver, er at “inskribere” denne

vision af (eller forudsigelse om) verden i det tekniske indhold af dette nye objekt (Ibid., 208).

Det kan dog også ske, at brugere ikke bruger objektet i den rolle eller det “scenario”, som

designeren havde udtænkt. Eller brugere kan definere helt anderledes roller til objektet af dem

selv. Akrich definerer sådanne objekter som “kimæra” (Ibid., 208).

Akrich foreslår, at en måde at gribe problemet an på, er ved at følge forhandlingerne mellem

innovatøren og det teknologiske objekts potentielle brugere, og studere måden hvorpå

resultatet af sådanne forhandlinger og samarbejde resulterer i teknologisk form (Ibid., 208).

Hvis vi er interesserede i tekniske objekter, argumentere Akrich for at det ikke er nok at være

tilfreds med designeren eller brugerens synspunkt alene, men at der kontinuerligt skal være

bevægelse frem og tilbage mellem designeren og brugeren (Ibid., 209).

I relation til at teknologier har et “script”, kommer Akrich også ind på hvordan der kan ske en

“de-scription” af teknologier. Hun skriver således

“For it is in this incessant variation that we obtain access to the crucial relationships: the

user’s reactions that give body to the designer’s project, and the way in which the user’s real

environment is in part specified be the introduction of a new piece of equipment.” (Ibid., 209).

Altså er de-script af teknologier, når det bliver taget i brug og teknologiens “scenario” eller

rolle, som designeren havde udtænkt det til at være, ændres til et andet script som passer

bedre til miljøet som teknologien er placeret i. Og det er netop dette begreb som vi vil gøre

brug af i vores opgaven, hvor vi i analyse afsnittet, kommer ind på hvordan plejepersonalet på

Lynghuset har lavet en de-scription af sansevognen.
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6.1.3.1 Ansvarsgeografi

Som en del af teknologi bliver, ifølge Akrich, inskriberet en ansvarsgeografi, hvilket som

begreb betyder en fordeling af arbejde og ansvar mellem aktører i teknologiens netværk

(Langestrup, 2014). En del af ansvaret bliver overladt til selve teknologien, mens andet er

brugerens ansvar. Afhængig af teknologien er der også yderligere en uddeling af ansvar, dette

værende som eksempel varetagelse af faglighed. Dette er afhængigt af de forhold, som

teknologien indgår i, hvilke aktører og steder teknologien skal benyttes, samt hvordan

designere tillader brugeren opnå det tiltænkte formål med teknologien (Ibid.). I kapitel 9 fra

Teknologi i Sundhedspraksis (Hunniche & Olesen, 2014), forklarer Henriette Langestrup, at

teknologi udviklet til medicinsk behandling er knyttet til en normativ forestilling om at gøre

noget godt. Dette kalder Langestrup for omsorgsgeografi, som forlængelse af Akrich’s

ansvarsgeografi-begreb.

Ansvarsgeografi er et aspekt af sansevognen som er interessant at inddrage i diskussionen, da

det kan vise hvordan sansevognens implementering, ændrer på ansvarsfordelingen på det

botilbud det placeres i. Derudover er omsorgsgeografi interessant at inkludere, da de

normative forestillinger til behandling kan anskues, samt bliver muligt at udrede, hvordan

dette ændrer på aktør netværket.

6.2 Relationen mellem Individer og Teknologi

En anden tekst vi har tænkt os at gøre brug af, er Jeanette Pols’ tekst Care at a Distance - On

the Closeness of Technology (2012), hvor hun i kapitlet The heart of the matter - Good

nursing at a distance, kommer ind på sygeplejerskeres og etikeres bekymring omkring

implementeringen af fjernpleje og/eller telepleje og hvordan det muligvis vil forringe

patientbehandlingen, øge følelsen af forsømmelse hos patienter, samt erstatte

sygeplejerskernes kontakt med patienterne (Pols, 2012).

Pols bruger ordet “fitting”, som i sammenhængen udadtil virker som et begreb, der beskriver

relationer mellem individer. Pols argumenterer dog for at ordet ikke alene handler om

relationer mellem individer eller relationen mellem individer og enheder, men om, om det er

“(...) situated in practices that include other devices, bodies, ideas about the world

and - the focus of this chapter - norms that define good care.”

(Ibid., 45).
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Altså argumenterer hun for at, hvad der er den passende pleje kan variere, hvor nogle

patienter kan være uafhængige, er der andre der har brug for tæt overvågning.

Pols udpeger at der tidligere har været en forståelse for at mennesker og teknologier

(enheder), er modsatte af hinanden, men er dette virkelig scenariet? Hun nævner f.eks.

begreberne varm og kold pleje, som en metafor, “where warm refers to loving, good and well

liked, and cold to unfeeling or neutral at best.” (Ibid., 45). Men alludere senere i kapitlet,

hvordan dette måske ikke helt er hendes opfatning, og at hun hverken ser mennesker eller

teknologi som en konklusion på god pleje, men i stedet er det samspillet mellem disse. Og det

er netop dette vi har tænkt os at gøre brug af i diskussion hvor vi både vil komme ind på

hvilken effekt samspillet mellem sansevogn og plejepersonale har på borgere, men også om

det er virkelig er sammenspillet mellem disse som er svaret på god pleje og sansestimulering.

7. Metodeafsnit

Idet vi ønsker at undersøge hvilke aktører, der er på spil, når det kommer til implementeringen

af sansevognen på Lynghuset, så giver det meningen at lave et Semistruktureret interview,

med udgangspunkt i metoder fra Kvale & Brinkmann. Dette, for at få en dybere analyse, af

vores indsamlede empiri. Ud fra vores semistruktureret interviews, kan vi lave en/et Aktør

Mapping, som skal være et værktøj til at få et bedre overblik over aktørerne i sansevognens

netværk, samt aktørernes indvirken på sansevognen.

7.1 Semistruktureret Interview

7.1.1 Indhentning af Data

Vi har i løbet af vores projekt udført semistrukturerede interviews en etnografisk metode med

udgangspunkt i teori fra (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har interviewet flere personer

omkring de samme emner, for at få en forståelse af netværket ud fra forskellige aktørers

opfattelse af det. Ved at interviewe flere deltagere om de samme temaer, er det muligt for os at

føre kontrol af de indhentede påstande, falsificere og derfor validere den forståelse af

netværket vi får fra de forskellige aktører (Ibid.). Eftersom standardiserede spørgsmål, ikke

nødvendigvis giver standardiserede svar (Ibid.), forsøger vi at adaptere vores spørgsmål til de

individuelle deltagere, og på den måde sikre os at svaret kan sammenlignes med svar givet af

andre deltagere.
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Vi har prioriteret at foretage vores interviews således vi kunne både se og høre deltageren,

også kaldet en direkte interviewsituation (Ibid.). Selvom nogle af vores interviews har været

foretaget over videoopkald frem for ved et fysisk møde, har vi altid haft muligheden for at se

vores deltagere, hvilket kan give os et mere nuanceret indblik i deltagernes meninger og

tanker, fordi vi kan aflæse deres kropssprog (Ibid.).

For at fastholde vores empiri, således vi senere kunne referere til vores interviews, har vi i

løbet af interviewet taget noter, der beskriver hvad deltagerne har sagt, med vores egne ord.

Når vi under et interview er afveget fra interviewguiden har vi enten rettet spørgsmålene, eller

tilføjet nye spørgsmål til den således interviewguiden reflekterede det udførte interview.

Under hvert interview har samtlige af gruppens tilstedeværende medlemmer kunne skrive

noter i det samme dokument ved hjælp af et cloud-redigeringsværktøj. På den måde sikrer vi

os at vores noter repræsenterer gruppens fælles opfattelse af svarene, og vi undgår derfor at

interview-noterne bliver farvet af en enkelt persons opfattelse eller holdning. Desuden havde

vi under hvert interview dedikeret en eller to af gruppens medlemmer til at fokusere på at

stille spørgsmål, på den måde kunne vi sikre os at der altid var et gruppemedlem der havde

fuld opmærksomhed på interviewet og dets flow, således vi var sikre på altid at kunne stille et

opfølgende spørgsmål når det var relevant.

Noterne vil dog aldrig være en 1:1 repræsentation af det virkelige interview, og de vil

uundgåeligt blive farvet af vores indtryk af deltagernes kropssprog og toneleje. Af den grund

har vi optaget vores interviews når det har været muligt, således vi i rapporten kan citere

deltagerne direkte, eller blot krydstjekke om vores noter stemmer overens med nuancerne i

deltagernes udtalelser.

Vi har valgt ikke at bruge ressourcer på at transskribere vores interviews, da vi vil

argumentere for at vi kan opnå samme gengivelseskvalitet ved at drage information fra vores

noter i kombination med optagelserne. Vi har derfor også vedhæftet vores optagelser som

bilag (Bilag 1, 2, 3, 4 & 5), således læseren har mulighed for at verificere vores gengivelser af

interviewene i rapporten.
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Efter hvert interview havde vi mulighed for at reflektere over de svar vi fik, en process der

kan hjælpe med at trække tråde mellem de svar som deltageren har givet  (Ibid.). Vi giver i

øvrigt vores deltagere mulighed for at gøre os opmærksom på fejlfortolkelser af interviewene,

ved at sende dem denne rapport når den er færdigskrevet, en process kaldet protestering

(Ibid.).

7.1.2 Adgang Til, og Udvælgelse af Interviewpersoner

Igennem Anders Hindborg Bruhns fik vi kontakt til Per Sundall Pedersen,

velfærdsteknologisk konsulent hos Center For Selvstændig Bolig Og Beskæftigelse i

København. Han henviste os til Matias Faaborg, velfærdsteknologisk konsulent hos Center

For Omsorg og Specialpædagogik, det var gennem ham vi fik kontakt til Mette Mie Jensen og

Kaja Jensen på botilbuddet Lynghuset.

Vi antager at denne fremgangsmåde kan have været med til at give os et dybere indblik i

sansevognenes netværk end hvad man ellers kunne have fået, og tilladt deltagerne at åbne

mere op for deres tanker og holdninger end hvad de ellers ville have gjort. Vi antager det

skyldes at vores interviewpersoner blev gjort opmærksom på os, gennem personer de arbejder

med og som vi antager de stoler på som ‘pålidelige kilder’.

Ved at følge samme fremgangsmåde, kunne man potentielt have oplevet at de personer vi ville

få adgang til kunne være styret af andre aktører i netværket, eller at der var udvalgte personer

vi ikke ville kunne få adgang til, visse aktører ville altså i teorien kunne gatekeepe hvilke

andre aktøre i netværket vi havde adgang til. I vores tilfælde skete henvisningen til andre

aktører dog på vores egen opfordring, og vi undgik på den måde, at blive skubbet imod at

interviewe specifikke aktører med lignende interesser eller overbevisninger. Ligeledes

oplevede vi ikke at blive nægtet adgang til nogen aktører af gatekeepere, og vi oplevede

således ikke at blive udelukket fra informationskilder på grund af andre aktører i netværket.

Vi prioriterede at foretage interviews med udvalgte aktører i netværket, vores krav til

deltagerne var at de skulle have været i kontakt med en sansevogn i forbindelse med deres

arbejde, lige fra dem der har været med til at implementere og udvikle dem til dem der ‘står

på gulvet’ og arbejder med sansevognene til dagligt.
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7.1.3 Informeret Samtykke og anonymitet

På grund af denne gradvise introduktion til alle vores interviewdeltagere, har vores første

indledende kontakt til vores deltagere bestået af en skriftlig introduktion til vores projekt, og

en forespørgsel om samtykke til at deltage i vores projekt. Alle vores deltagere har altså givet

informeret samtykke til at deltage i vores interviews. Lige inden interview start har vi klart og

tydeligt bedt om deltagernes samtykke til at optage interviewet, og vi har tydeliggjort om der

har været tale om en lyd- eller videooptagelse. I starten af vores interview, eller lige inden

gentager vi endnu engang formålet med interviewet samt formålet med vores projekt, således

vi har tydeligt informeret samtykke til at indhente og bruge deltagernes udtalelser i

forbindelse med vores projekt.

Allerede inden vi har mulighed for at komme i kontakt med deltagerne, og informere dem om

formålene bag vores interviews samt vores projekt, er de blevet kontaktet af en kollega der

har anmodet dem om tilladelse til at vi kunne interviewe dem, på vores vegne. Vores deltagere

er altså blevet informeret om vores projekt og har haft mulighed for ikke at give samtykke,

allerede inden de kommer i kontakt med os.

Når man foretager kvalitative interviews, er det i mange tilfælde muligt at sørge for at

deltagerne bliver anonymiseret, det er dog ikke en metode vi har valgt at bruge. Ingen af

deltagerne i vores interviews har udtrykt et ønske om at fremstå som anonyme i vores rapport,

eller at deltage anonymt i vores interviews. Såfremt en sådan situation skulle opstå, var vi i

gruppen forberedte på uden betingelser at tildele den aktuelle deltager fuld anonymitet. Da det

for vores projekt er en fordel ikke at præsentere vores deltagere som anonyme uden deres

opfordring, har vi derfor tilknyttet både navn og titel på samtlige interviewdeltagere i

rapporten.

Ved ikke at anonymisere vores interviewdeltagere, opnår vores projekt en højere

troværdighed, da vores informationskilder er angivet som og kan verificeres som værende de

personer de i virkeligheden er, med den faglige og oplevelsesmæssige baggrund vi påstår de

har. Det er altså nemmere for en læser at følge op på de udsagn og konklusioner vi kommer

frem med i denne rapport, og læseren har muligheden for at verificere eller falsificere de de

udtalelser vi påstår at have indhentet fra personerne. Anonymiseringen af personerne påvirker

dog langt mere end hvorvidt vi kan oplyse informationer omkring interviewdeltagerne. Vores
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projekt er afgrænset til et netværk af relativt få menneskelige aktører, hvis vi skulle holde

vores deltagere anonyme, ville det altså også kræve at vi holdte centrene og bostedet

Lynghuset anonymt. Hvis dette blev gjort i så tilstrækkelig bred en udstrækning at det ikke

ville være muligt for en læser at identificere de centre vi har undersøgt, skulle vi udelade så

stor en mængde af informationer, at det sandsynligvis ville undergrave troværdigheden af

vores projekt, samt vores evne til at foretage en grundig analyse af de indhentede

informationer.

7.1.4 Interviewguide

Inden vores interviews lavede vi et script, også kaldet en interviewguide (Ibid.), vores

interviewguides er eksempler på spørgsmål vi ønsker besvaret, rækkefølgen og formuleringen

af spørgsmålene blev ikke nødvendigvis fulgt som i guiden, derfor er vores interviews

semistrukturerede (Ibid.). Vi indledte vores interviews med en briefing som anbefalet af Kvale

& Brinkmann (2014), her informerede vi deltageren om hvad interviewet skulle bruges til,

samt hvilke temaer vi ville berøre med vores spørgsmål. På denne måde sikrede vi os at vi

havde informeret samtykke, og at deltageren er klar over hvilken kontekst interviewet indgår

i.

Efter vores indledende briefing startede vi interviewet med et konkret spørgsmål, disse

spørgsmål skulle være simple for vores deltagere at besvare, og således give dem mulighed

for at blive mere trygge i at blive interviewet af os, og på den måde gøre det nemmere at svare

på de mere personlige eller komplekse spørgsmål senere i interviewet (Ibid.). I løbet af vores

interviews lyttede vi opmærksomt, viste interesse, forståelse og respekt for hvad vores

deltagere sagde, også for at opbygge tillid hos vores deltagere som anbefalet af Kvale &

Brinkmann (2014). Vi afsluttede vores interviews med en debriefing, hvor vi spørger

deltageren om de har noget at tilføje, eller opsummerer hvad vi har erfaret os gennem

interviewet. Denne debriefing kan være med til at opløse en anspændthed hos deltageren, og

sikre at deltageren har mulighed for at komme med informationer der kunne være vigtige for

undersøgelsen, men som ikke er blevet spurgt direkte ind til (Ibid.).

Fælles for alle vores interviewguides er, at vi så vidt muligt har holdt spørgsmålene korte og

fri for akademisk sprog. Der er dog enkelte undtagelser, hvor vi har brugt akademiske

begreber, som vi på forhånd vidste deltageren kendte på grund af deltagernes faglige
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baggrund. Da vi ønskede at overlade analysen til os selv, frem for vores deltagere undgik vi i

øvrigt så vidt muligt at spørge ind til ‘hvorfor?’, endnu en teknik der anbefales af Kvale &

Brinkmann (2014).  Kvale og Brinkmann virker dog ikke til at have taget højde for ANT, og

det har derfor i nogle tilfælde været nødvendigt for os at stille ‘hvorfor’ spørgsmål, eftersom

vi ønsker at undersøge nogle af de indlejrede forståelser der eksisterer i netværket. Disse

forståelser er større end blot hvad en enkelt person selv synes, og vi argumenterer derfor for,

at de informationer vi får ud af vores ‘hvorfor’ spørgsmål, ikke kan kategoriseres sammen

med de informationer man traditionelt ville få ud af et ‘hvorfor’ spørgsmål.

7.2 Aktør Mapping

I forbindelse med analysen af aktør-netværket vil vi begynde med at udføre en aktør mapping.

Det gør vi for at få bedre overblik over aktørerne, hvilket kan bruges som en støtte og

vejledning til analysen samt skabe overskuelighed for læseren. Aktør mapping foregår som en

visuel kortlægning af, hvilke aktører indgår i en designproces, i et projekt eller

implementeringen af et projekt. I denne rapport anvendes den til at identificere de aktører,

som indgår i implementeringsprocessen af Sansevognen. Det gør vi med inspiration fra

’participation analysis’ fra The Logical Framework Approach (Norad, 1999), som vi blev

introduceret til i kurset Design og Konstruktion II, vil vi anvende nedenstående tabel (Tabel

1) til at finde aktører.
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(Tabel 1:Design & Konstruktion II. Modul 2, Systemperspektiv og systemanalyse. 16/04/21)

Metodens formål er at få et billede af, hvilke aktører, som er involveret, herunder gælder både

individer samt institutioner og ikke-menneskelige aktører. De involverede har forskellige

motiver og interesser, som er vigtige at adressere og have med i projektets udvikling (Norad,

1999, 28) . Vi begynder med en fri brainstorm af mulige aktører, herefter inddeles de fundne

aktører i kategorier, og til sidst vurderes aktørernes problemer, interesser, potentialer og

forbindelser til hinanden. Tabellen hjælper os med at skabe overblik og overskuelighed af

netværket, men den kan være misvisende, da den portrætterer et stillestående billede af

netværket. Et aktør-netværk er på ingen måde stillestående. Det er et dynamisk netværk, som

ændrer sig i forbindelse med udviklingen af et projekt. Der kan fremkomme nye aktører såvel

som nogle kan frafalde og forbindelser mellem dem ændres. Der foregår forhandlinger og

ændringer af interesser og potentialer, hvilket ikke kan medregnes fra start. Tabellen er et godt

værktøj til at finde aktører, men for at visualisere kompleksiteten og det dynamiske forhold,
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vil vi udføre en skitseringen af netværket. Det gør vi i form af et netværksdiagram, hvor

relationerne mellem aktørerne vises og således illustreres netværket. Aktør mappingen via

tabellen og efterfølgende netværksdiagrammet udføres i analyseafsnittet.
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8. Empiri

Følgende afsnit afdækker projektets empiriske grundlag. Herunder er feltnoter som er skrevet

under rundvisning på et botilbud hvor sansevognen er implementeret, samtale med

velfærdsteknologisk konsulent Anders Hindborg Bruhns fra roskilde kommune, samt Per

Sundall Pedersen og Matias Faaborg fra københavns kommune. Derudover benyttes også tre

interviews, et med Matias  Faaborg, et med ergoterapeut Mette Mie Jensen og et

Socialpædagog med Kaja Jensen. Endegyldig benyttes litteratur om ergoterapi som

fagområde også.

8.1 Sansevogne

Sansevogne er kommode-lignende møbler på hjul, hvis formål er at tage de sanse-værktøjer

man kender fra Snoezelen rum, eller sanserum og levere dem i en mobil-pakke. De optager

mindre plads på et botilbud end et sanserum gør, og de kan levere sanseinput hvor end

borgeren er, frem for at borgeren skal transporteres til et specifikt rum.

Sansevogne kan købes, blandt andet fra Snoezelen, for mange titusindvis af kroner, men

sansevognene der bliver brugt på de centre vi har været i kontakt med, er lavet af et værksted

for socialt udsatte hos Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. På den måde skaber

man et socialt bæredygtigt produkt, der også er økonomisk bæredygtigt for centrene.

Sansevognene der bliver bygget hos Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, er blot en

skal, reelt set blot et lille skab på hjul, med funktioner der er designet specielt til at fungere i

samarbejde med sansegivende værktøjer. Tanken er at andre centre, eller de individuelle

bosteder selv skal fylde sansevognen med sansegivende teknologier, der kan nemt kan

anskaffes i elektronikbutikker og legetøjsbutikker. På denne måde kan sansevognene tilpasses

til de individuelle centre eller botilbud.
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De sansevogne vi har haft mulighed for at se, har tilhørt Center for Omsorg og

Specialpædagogik. På den ene side af disse sansevogne kan to låger åbnes, dette skaber en

stor overflade dækket af interaktive lyspaneler. På den modsatte side kan man åbne to låger

ind til et opbevaringsrum, her kan man finde de forskellige sansegivende teknologier. I

vognene kan man finde en højtaler, en projektor, en internet router, massageapparater og en

tablet.

Da teknologierne i sansevognene er skabt til konsum, kan flere af dem kontrolleres gennem

individuelle apps, lyspanelerne kan kontrolleres gennem nanoleafs app, projekteren kan styres

ved at bruge chromecasts indbyggede funktion i andre medieafspilnings apps og højtaleren

kan styres over bluetooth, ved hjælp af diverse medieafspilnings apps. Teknologierne styres

altså decentralt hvilket betyder at man ikke kan lave ‘plug and play’ løsninger til forskellige

sanseprofiler på tværs af de forskellige teknologier, ligesom at man ikke kan synkronisere de

forskellige teknologier automatisk.

Københavns- og Roskilde Kommune arbejder har skabe sansevognen på baggrund af en

ergoterapeutisk forståelse af arousal. Her forstår man, at sanseindtryk og arousal hænger

sammen, da arousal er et udtryk for menneskers vågenhed som styres og reguleres i

hjernestammen. Denne vågenhed har betydning for koncentration og opmærksomhed og
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dermed også modtagelighed overfor sanseindtryk. Ved meget lav arousal kan borgeren virke

sløve og trætte. Her kan sansevognen fx indstilles lav stimuli for at give en beroligende effekt,

som kan hjælpe borgeren med at finde ro og afslapning. Ved for høj arousal kan borgeren

være meget energisk og have svært ved at falde til ro. I det tilfælde kan man skrue op for

sansestimuli med fest og farver for at få rastløsheden ud af kroppen (Petersen & Gath, 2015).

Både for høj og for lav arousal kan have en negativ virkning på borgerne og deres omgivelser.

Borgere med handicap har brug for hjælp til at tilpasse deres arousal, da de ikke altid selv har

mulighed for at regulere den selv eller kommunikere, hvad de har behov for.

I sundhedsstyrelsen er der udarbejdet en rapport om sansestimuli til at forebygge og reducere

udadreagerende adfærd på ældreområdet (Sundhedsstyrelsen, 2019). Rapporten er udarbejdet

på baggrund af den forståelse, at udadreagerende adfærd forekommer ved manglende trivsel,

som borgere ikke selv har mulighed for at kommunikere. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan denne

mistrivsel skyldes en ubalance i sansesystemet, hvor der er behov for at borgernes sanser

udfordres og stimuleres. Samme udadreagerende adfærd findes hos borgere med handicap,

som kan vise sig i form af voldsomme fysiske eller verbale udbrud. Den type adfærd kan have

en negativ påvirkning hos de andre beboere og medarbejderne på botilbuddene. Derfor

implementeres sansevognen for at hjælpe borgerne med reguleringen af arousal ved hjælp af

sansestimulation. På den måde kan der opnås en adfærd og et niveau af arousal fra borgerne,

som er hensigtsmæssig for dem og deres omgivelser (Sundhedsstyrelsen, 2019, 9).

8.2 Præsentation af interviewpersoner

Følgende afsnit har til formål at fremlægge og uddybe erfaringer dannet på baggrund af to

implementeringer af sansevogne i Københavns Kommune. Indledende, en opsummering af

feltnoter som skrevet under samtale med Matias Faaborg (Bilag 1 & 2), velfærdsteknologisk

konsulent i Center for Omsorg og Specialpædagogik. Og efterfølgende et interview med Per

Sundall Pedersen (Bilag 5) som først startede sansvognsprojktet i københavns kommune, og

er projektleder i Center For Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, samt interview med

ergoterapeuten Mette Mie Jensen (Bilag 3) og socialpædagogen Kaja Jensen (Bilag 4).
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8.2.1 Center for Omsorg og Specialpædagogik

Matias Faaborg, og afdelingen som han konsulterer, arbejder med funktionsnedsatte borgere.

Brugen af sansevognen i Center for Omsorg og Specialpædagogik har været i sammenhænge,

hvor borgeren har været funktionsnedsatte, dette værende, for eksempel, hjerneskade som

betyder at borgeren er ude af stand til selvstændigt at passe en hverdag og er meget

plejekrævende, eller kan også være forskellige grader af autisme, som er mindre

plejekrævende.

Matias Faaborg har i hans afdeling indført et sansevognsprojekt, tilsvarende det udviklet af

Per Sundall Pedersen. Faaborgs rolle er løbende at vedligeholde projektet, fra et teknologisk

perspektiv på tværs af botilbud, samt at klæde medarbejderne på botilbuddet, på teknisk, til at

gøre brug af sansevognene. Han nævner at de har haft rigtigt gode erfaringer, og at

sansevognene gavner meget på hans botilbud (Bilag 2).

Arbejdet med arousal er betragtet som et praktisk og efterprøvet værktøj til at hjælpe borgerne

i praksis. Dette værende generelt på mange botilbud, men også de som Center for Omsorg og

Specialpædagogik tilbyder, hvor det er anset som værdifuldt da borgerne ofte har få

kommunikative evner.

Et eksempel Matias Faaborg nævner til arbejdet med arousal er, at hvis en borger bliver

overvældet af en voldsom oplevelse, som en køretur, ser man at borgeren kan blive

udadreagerende. Det er her hvor erfaringerne med arousal, kan bruges til at neddæmpe

borgeren hvilket både hjælper botilbudets medarbejdere, men lige så vigtigt betyder at

borgeren får en bedre dag. Brugen af sanseteknologier, som sansevognen, er derfor tiltænkt

som redskaber der kan inddrages, i sammarbejde med ergoterapatisk faglighed for løsningen

af problematikker hvor arousal har problemløsnings-værdi.

Faaborg erfarer at arousal bliver benyttet til, at hjælpe borgeren til hensigtsmæssigt adfærd, -

hvilket konkret betyder, at borgerne kan hjælpes til at være rolige eller aktive når det er

passende (Bilag 1).

Derudover bliver brugen af sanseprofiler nævnt. Det er personlige profiler, skabt af

ergoterapeuter, som måles via observation og kan bruges til at kortlægge hvordan der skabes

acceptable og hensigtsmæssige forhold, samt balance for den enkelte borger. Det er her

væsentligt at nævne, at Matias Faaborg forklarer at disse profiler ikke kan indlejres i
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sansevognen, da det er et potentiel brud på GDPR lovgivning, da sansevognen er forbundet til

internettet (Bilag 1).

Bedre integration af sanseprofiler, nævner Faaborg som et tænkeligt forbedringsområde, da

det anses som vigtigt på botilbuddene, han er ansvarlig for. Derudover gives der udtryk for, at

brugervenlighed kunne anses som et forbedringsområde. Dette værende uddraget af erfaringer

om, at de ansatte på botilbuddene har givet til kende, at brugen af sansevogne er blevet

udfordret af, at dele af personalet ikke har følt sig teknisk påklædt. En forbedring i

brugervenligheden er derfor, ifølge Faaborg, en mulig hjælp til denne problemstilling (Bilag

1).

Som en del af sansevognen, indgår et spørgeskema, som udfyldes efter brug. Dette, for at

sikre overblik over hvor godt teknologien bliver brugt.

En af de grundlæggende principper bag sansevognen, er at botilbud, som har fået sat en

sansevogn til rådighed, selv skal tilpasse teknologien til deres specifikke borgere, dette ser

også ud til at have holdt. Faaborg forklarer at han på et af sine seks botilbud med sansevogne,

har en ergoterapeut, ved navn Mette Mie Jensen, som har tilføjet yderligere objekter og

teknologier, til sansevognen, for at gøre den ydermere sansestimulerende. Der er f.eks. blevet

tilføjet et vandbad til fingrene og en bold. Dette er også projektets tiltænkte funktion, nemlig

at botilbuddene kan udvide sansevognens funktionalitet og stimulerings-evner ved at tilkøbe

genstande baseret på det enkelte botilbuds behov.

8.2.2 Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse

Borgerne på Selvstændig Bolig og Beskæftigelse divergere sig fra borgerne på Centeret for

Omsorg og Specialpædagogik. Her ses det oftere at være borgere med autisme eller aspergers,

som kan have en mere selvstændig hverdag, nævner Per Sundall Pedersen (Bilag 5).

Sundall Pedersen har bygget sansevogns projektet op, ved at drage inspiration fra allerede

eksisterende sansevogne på markedet. Med et mål om at producere sansevogne billigere, men

som stadig dækker sansevognes terapifaglige muligheder på samme vis som de øvrige på

markedet. Yderligere inddrages de individuelle dele i sansevognen på baggrund af

VelfærdsTeknologi Vurderinger, som bliver brugt kommunalt til at afdække og retfærdiggøre

brugen af velfærdsteknologi i forskellige sammenhænge (Sørensen, B. Ø. nd).

Helt konkret gav Sundall Pedersen udtryk for følgende omkring sansevognen:
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“Selve sansevognen er for høj eller for tung i toppen. Dette fører til en ustabil vogn,

der var et botilbud som havde modificeret vognen ved at tilkoble et ekstra ben for at

sikre stabilitet. Projektoren bliver ikke taget i brug så ofte som forventet.

Lyspladerne, Nanoleaf, sammen med musik har fået rigtig god respons.

Stjernehimmel projektionen på loftet, har også god respons på nogle enkelte borgere.”

(Bilag 5)

I vores interview spurgte vi også ind til vigtige erfaringer som andre kommuner kunne tage

ved lære af. Til dette blev det gjort klart at med sansevognen, men også ved indføring af

anden ny teknologi, var det essentielt med et stærkt teknisk fundament, i afdelingen som vil

ibrugtage den. Her blev angivet at en organisering af projektet skal være veludviklet og

inkludere teknisk ansvarlige. Foruden dette vil det være usikkert om teknologien bliver

benyttet. Dette kommer af erfaringer fra andre kommuner, som har indført ny teknologi uden

et fundament, som kan bære implementeringen. Per Sundall Pedersen udtalte at han har

opbygget et sådant fundament, som er teknisk dygtige, ved at arbejde i afdelingen over seks

år. I denne tid har han ved hjælp af kolleger på botilbuddene, som er entusiastiske omkring

teknologien, opbygget en arbejdssituation hvori den tekniske styrke tillader ny teknologi,

hvilket har gavnet på det terapautisk faglige nivau (Bilag 5).

Det blev gjort klart, at dette stykke arbejde var nemmere på hans botilbud, grundet de

teknologi interesserede ansatte, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet andre steder.

8.2.3 Andet interview af Matias Faaborg.

Indledende svarer Matias Faaborg på spørgsmål som omhandler strukturen og opbygningen af

Center for Omsorg og Specialpædagogik.

Organisationen består af otte botilbud, som huser borgere med plejekrævende behov. På disse

otte botilbud har Matias Faaborg ansvaret for implementeringen af velfærdsteknologi, og

sansevognen er blevet indført på seks af botilbuddene. Faaborg uddyber at et af de to

botilbud, som ikke har implementeret sansevognene, har en struktur som selvstændigt danner

planer for velfærdsteknologi, og de har i den sammenhæng fravalgt sansevognen. Det andet

botilbud foruden sansevogne har ikke den opbevaringsplads som er nødvendig (Bilag 2).

Som et eksempel på hvordan et botilbud er opbygget nævner Faaborg, Lynghuset, som ligger i

Københavns Nordvest område. Botilbuddet besidder en leder, to afdelingsledere herunder og

huser 29 borgere, samt ca. 60-70 ansatte. Lynghuset har to ergoterapeuter, herunder nævnes
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Mette Mie Jensen som er blevet ansvarlig for sansevognene fra botilbuddets side. Derudover

består botilbuddet af en række pædagoger, pædagog assistenter, omsorgspersoner, social-og

sundhedsassistenter, fysioterapeuter, sygeplejersker og vikarer (Bilag 2).

Vi spurgte Matias Faaborg ind til hans erfaringer med implementeringen af sansevognen på de

forskellige botilbud.

“Det er min erfaring [...], at det kræver at man i en start er derude og holder nogle oplæg,

holder dem lidt i hånden i gåseøjne, og rigtigt rigtigt gerne også går ude på nogle vagter

sammen med dem”. (Bilag 2, 01:52)

Her nævner han at den fremgangsmåde som han brugte i starten bestod af et oplæg som

omhandlede det tekniske, efterfulgt af et fagligt møde på en senere dato. Faaborg nævner, at

han nu har indraget en ergorterapæut i sit eget oplæg, hvilket gør det muligt for personalet på

de enkelte botilbud at få en bedre faglig forståelse for teknologien.

“De bliver også gjort nysgerrige, og det bliver gjort meningsfuldt for dem[...]. Hvis man

adskiller de to fagligheder for meget [...] så kan det måske være svært at få den her

meningsdannelse” (Bilag 2, 05:00).

Sammenkoblingen af det tekniske og det faglige har for Faaborg vist sig at være meget

gavnligt, da spørgsmål fra begge områder kan besvares under samme møde.

Erfaringen er at adskillelse af det nødvendige grundlag for teknologiens brug, betyder at

personalet kan glemme informationen fra det tekniske møde inden de bliver fagligt påklædt.

Indførelse af andet teknologi på Center for Omsorg og Specialpædagogik har i Faaborgs tid

som velfærdsteknologisk konsulent været IBG (Interaktiv borgerguide) skærme, hvilket er et

system som bruges til at styre forskellige planer, blandt andet madplan, aktiviteter og nyheder

på et botilbud, samt at gøre dette tilgængeligt for borgerne på botilbuddene. Derudover har de

indført blandt andet epilepsialarmer, overfaldsalarmer og et nyt projekt med ble-sensorer som

notificerer personalet, når bleerne er fyldt.

Ifølge Faaborg er der et overtal af medarbejdere på botilbuddene, som tager godt imod

teknologierne, men også enkelte “står af” og afviser teknologien. Faaborg nævner at da han

repræsenterer en autoritet for nogle medarbejdere, er der gavn i at teknologien introduceres

med hjælp fra personale på botilbudet (Bilag 2). På Lynghuset er Mette Mie Jensen blevet

ansvarlig for digital sidemand og sansevognen, hun er den som medarbejdere går til med
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spørgsmål omkring teknologien. Faaborg har erfaret at medarbejderne på botilbuddene

nemmere tager imod teknologi med en teknologisk ansvarlig.

Derudover nævner han også en episode hvor en pædagog på Lynghuset har adspurgt om man

kunne afprøve brug af virtual reality briller, til brug med en borger.

I løbet af interviewet udtrykker Faaborg at sansevognen er modtaget godt, og at den står ud

som et eksempel på en godt implementeret teknologi.

“Den ret hurtigt, intuitivt, kan man sætte den [sansevognen] ind i borgerens hverdag og i ens

eget arbejdsliv”(Bilag 2, 13:32).

Vi blev i en samtale med Anders Hindborg Bruhns introduceret til Kommunernes Teknologi

Radar, der blev omtalt som en målestok for nye teknologier, som kommunerne i Danmark

vejleder deres teknologi implementering (Kommunernes Teknologiradar, 2021). I den

sammenhæng blev Faaborg spurgt ind til hvorvidt teknologien bliver introduceret, på

baggrund af kvoter for teknologi i kommunen. Til dette svarede Faaborg at kvoter ikke var

noget han var bekendt med. Dette tilskrives et værdisæt, hvor at velfærdsteknologi har stor

interesse grundet et stigende antal af borgere, der skal plejes i fremtiden. Med flere der skal

plejes og uden flere til at udøve plejen, er udvikling og implementering af velfærdsteknologi

vigtigt for kommunen. Derudover nævner Faaborg at velfærdsteknologi kan spare kommunen

penge på et mindre langtidssigtet plan. Men endegyldigt til dette bemærker Faaborg at hans

afdeling ikke bedes om at indføre et bestemt antal nye teknologier, eller noget der ligner et

sådan arbejdsansvar (Bilag 2).

For at foretage en implementering med færre udfordringer, nævner Faaborg etableringen af et

velfærdsteknologisk netværk. Dette er helt konkret en teknologi-ansvarlig på hvert botilbud,

som medarbejdere er bekendt med og som kan svare eller løse problemer når de opstår. Han

bemærker at påtagelse af det ansvarsområde, bør gøres attraktivt via lønforhøjelser eller andre

arbejdsmæssige goder. Disse fordele er dog ikke mulige at inkludere som belønning på alle

botilbud, hvilket kan skyldes organisatoriske forhold på det individuelle botilbud. Dette gør

sig gældende på nogle af botilbuddene under Center for Omsorg og Specialpædagogik, men

her er andre tiltag blevet forsøgt, såsom ekstra tid til at foretage de nødvendige opgaver for

vedligeholdelsen af velfærdsteknologien (Bilag 2).
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8.2.4 Observation på Botilbuddet Lynghuset

Efter vores interviews med Matias Faaborg og Per Sundall Pedersen, fik vi muligheden, for at

tage ud og observere botilbuddet Lynghuset, her blev vi først vist rundt af ergoterapeuten

Mette Mie Jensen, der forklarede hvad de forskellige lokaler blev brugt til, hvad hendes rolle

på stedet var, og beskrev deres borgere. Under rundvisningen så vi blandt andet et orangeri,

hvor de overdrev julepynten, fordi en stor del af deres borgere har lave kognitive evner, og

derfor kan have brug for mange visuelle og tematiske indtryk. Orangeriet blev også brugt til at

borgerne, specielt en blind borger, kunne opleve små temperaturskift. Vi blev også

introduceret til deres snoezelrum, dette fungerede i teorien ligesom en sansevognen. Ved

hjælp af lyd, lys og andre sanse påvirkelser, kan man i snoezelrummet påvirke borgerens

arousal.

Under rundvisningen, havde vi mulighed for at se et par af borgernes lejligheder. I en af disse

lejligheder så vi et teknologisk artefakt, som vi også senere så i snoezelrummet, en teknologi

udviklet til at give sanserne indtryk, og påvirke arousal. For os er det et tegn på, at de af deres

borgere, der kan give udtryk for deres følelser og refleksioner, ved for eksempel at købe

artefakter til deres egen lejlighed, har gode oplevelser med sansepåvirkende teknologier.

34



V2124809672, Hold B

8.2.5 Ergoterapeutens Rolle

Mette Mie Jensen er tilknyttet Lynghuset som ergoterapeut, hvor hun primært har fokus på

synkebesvær, sanseprofiler og arousal. Hun underviser Lynghusets andre medarbejdere i

sansevognens sundhedsfaglige baggrund, og fungerer som Lynghusets kontakt til Matias

Faaborg og det velfærdsteknologiske bagland.

Vi ønskede at interviewe Mette Mie Jensen for at få en bedre forståelse for sansevognens

sundhedsfaglige grundlag, samt et indblik i hvordan sansevognene bliver implementeret og

brugt i Lynghuset. Da vi, baseret på vores interview med Matias Faaborg, havde et indtryk af

at hun er en vigtig aktør i forbindelse med implementeringen og anvendelsen af teknologi på

Lynghuset, ønskede vi også et interview med hende, for at få en dybere forståelse for hvordan

hun oplevede implementeringen og anvendelsen af teknologi på botilbuddet. Baseret på vores

samtaler med Anders Hindborg Bruhns, havde vi inden interviewet en antagelse om at man

fra kommunens side af indførte velfærdsteknologier, for at møde kvoter eller politiske mål.

Derfor var vi også meget interesseret i at høre om Mette oplevede dette, og hvordan det

eventuelt påvirkede implementeringen eller anvendelsen af teknologien i Lynghuset.

I løbet af implementeringsprocessen havde Mette Mie Jensen, blandt nogle kollegaer oplevet

en vis berøringsangst. Blandt nogle personer eksisterer denne berøringsangst ifølge hende

stadigvæk (Bilag 3). Deres første introduktion af sansevognene foregik til et gruppemøde med

alle kollegerne, her blev teknologien og brugen af den gennemgået og forklaret. Lynghuset

modtog dog først alle deres sansevogne et stykke tid senere, hvilket ifølge Mette Mie Jensen

førte til, at flere af hendes kollegaer havde glemt flere dele af deres undervisning fra

introduktionsmødet. Udfordringerne med implementeringen af sansevognene kan ifølge Mette

Mie Jensen blandt andet skyldes at sansevognene blev introduceret nogenlunde samtidig med

snoezelrummet og IBG skærmene. Derudover blev sansevognene indført i en periode hvor

Covid-19 og dertil relaterede restriktioner tog en stor del af tiden og opmærksomheden (Bilag

3).

Da sansevognene blev introduceret på Lynghuset påtager Mette Mie Jensen sig rollen som

tovholder. Det gør hun blandt andet på grund af hendes erfaringer med sanseprofiler, men

også fordi hun personligt mener at sansevognene var et godt og spændende tiltag. Som

tovholder bruger hun sin kontakt med Faaborg, til at informere ham og hans kollegaer om

35



V2124809672, Hold B

mulige forbedringer af sansevognen, udvikling og vedligeholdelse af den. Derudover er der

også tovholdere på de forskellige afdelinger af botilbuddet, en på hver (Bilag 3).

Hun har allerede udviklet på sansevognene i samarbejde med Faaborg, og mener på

nuværende tidspunkt ikke at sansevognene kan forbedres synderligt. Der findes ifølge hende

ingen rigide tidsrammer, fastlagte processer eller påkrævede fremgangsmåder for udviklingen

og vedligeholdelsen af sansevogne. Dette er ifølge hende selv en tilfredsstillende løsning, der

også bæres af Faaborgs engagement i udviklingen af sansevognene og samarbejdet med hende

(Bilag 3) .

Sansevognene har medført nye arbejdsopgaver, også nogle der ligger uden for en

ergoterapeuts traditionelle domæne, hun føler dog at det at det er et resultat hun frivilligt selv

har medført, og hun føler ikke at der er blevet presset en ny rolle ned over hovedet på hende.

Til spørgsmålet om sansevognens tager tid fra andet arbejde hun kunne foretage svarer mette:

“ja det kunne det jo nok godt gøre, men det er ikke fordi at det ikke skal være en prioritet”

(Bilag 3, 17:15). Ifølge hende selv, passer sansevognene godt til hendes faglighed, og hun

mener ikke at de ændrer relevansen af hendes uddannelse. Hun udtrykker faktisk at

sansevognen er med til at danne viden om sanser som fagområde “Det er endnu et tiltag i den

retning, for at blive klogere på det [Neuropædagogik]” (Bilag 3, 04:12). Udover hende selv,

er der også andet personale der interagerer med sansevognene. Ifølge Mette anvender både

pædagoger, Social- og Sundhedsassistenter, samt andre omsorgspersoner sansevognene til at

behandle Lynghusets borgere. Hendes kollegaer har mulighed for at anvende sansevognene

uden betingelser, og er alle blevet instrueret i at bruge dem. Der bliver udvekslet

informationer omkring sansevognene og anvendelsen af dem på tværs af fag og stillinger.

Ifølge Mette Mie Jensen kan alle faglige baggrunde bidrage med viden om hvordan

sansevognene bedst kan anvendes. “Det er mere det her med erfaringer, fordi en

omsorgsperson kan ligeså godt opleve noget der giver virkelig god mening” (Bilag 3, 09:23).

For eksempel kan det være udfordrende at observere hvilken effekt sansevognen har på en

borger. Men denne brug af fortolkning af borgerens kropssprog og mimik er understreget som

et præmis hvorpå sansevognen bliver brugt.

Her kan erfaring med den individuelle borger være effektivt for at kunne få øje på små tegn på

borgerens reaktion på sanseindtryk.

“Hvis de er sammen med borgeren hver dag, så er det dem som kender borgeren bedst”“Det

er mere det her med erfaringer, fordi en omsorgsperson kan ligeså godt opleve noget der giver

virkelig god mening” (Bilag 3, 44:49). Ud fra en borgers kropssprog, kan personalet
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bestemme om en borger er i rød, gul eller grøn tilstand. En metode der bliver kaldt

trafiklysmetoden, hvor grøn er en optimal eller behagelig tilstand for borgeren, rød er en

ubehagelig eller ikke optimal tilstand og gul er at borgeren enten er på vej i rød eller grøn.

På botilbuddet er der i øvrigt en leder, og ifølge Mette Mie Jensen er det også

botilbudslederen der har været ansvarlig for at få implementeret nye teknologier som

sansevognene på botilbuddet. Hun nævner i øvrigt at implementeringen af ny teknologi på

botilbuddet ifølge hende ikke er lige så “topdown” som det kan antages. Det vil sige, at på

trods af, at nye teknologiske tiltag kommer ‘oppefra’ kommunen, så er det ikke en negativ

proces, hvor medarbejderne og botilbuddet bliver presset til at være en del af noget, de ikke

har lyst til. Botilbuddet ønsker i høj grad selv at modtage og implementere nye teknologier,

blandt andet for at gøre botilbuddet attraktivt for både borgere, personalet og pårørende (Bilag

3).

8.2.6 Socialpædagogen om Implementeringen af Teknologien

Kaja Jensen arbejder på botilbuddet som socialpædagog, hun sørger for at beboerne holder sig

aktive, og bruger selv sansevognene til at påvirke beboernes arousal. Det er vigtigt for os at

nævne, at Mette Mie Jensen også befandt sig i lokalet under vores interview med Kaja Jensen,

og svarede i øvrigt på nogle af vores spørgsmål, på Kaja Jensens vegne. Dette kan muligvis

have haft indflydelse på Kaja Jensens svar, men opfangede ikke selv nogle tegn på dette. At

Mette Mie Jensen befandt sig i lokalet, var ikke noget vi ønskede, men vi var deres gæster,

befandt os på deres område, og vi ønskede derfor ikke at give et negativt indtryk ved at bede

Mette Mie Jensen om at forlade lokalet.

Modsat Mette Mie Jensen, mener Kaja Jensen at beslutningerne om at introducere nye

velfærdsteknologier på botilbuddet er præget af en hvis “topdown” styring, og hun mener ikke

selv, at hun har en stor indflydelse på, hvilke nye teknologier der bliver implementeret på

Lynghuset (Bilag 4).

Hun beskriver forholdet mellem kommunens teknologi implementering på botilbuddet som en

“værsgo” oplevelse, hvor det givne teknologi bliver placeret på hendes arbejdsplads med en

forventning til at de vil benytte det.
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Selvom hun ikke selv har taget valgene, er hun dog positivt stemt omkring de

velfærdsteknologier hun nævner (Bilag 4) .

Socialpædagogen Kaja Jensen bekræfter at Lynghuset først blev introduceret til sansevognene

under et fællesmøde, som hun selv mente var vellykket. Efter fællesmødet havde hun et

positivt indtryk af sansevognene, og så frem til at begynde at arbejde med dem. Hun påstår at

implementeringsprocessen ikke umiddelbart kan forbedres, men nævner også at hun er af den

overbevisning, at den bedste måde at lære at bruge sansevognen på, er ved gentagende gange

at bruge den.

“Det der måske lykkes for mig, er ikke ensbetydende med at det lykkedes for Mette og

omvendt. Og så er man nødt til at prøve det af flere gange”

(Bilag 4, 05:58).

Hun har oplevet at flere af hendes kollegaer har haft berøringsangst i forbindelse med

sansevognene, noget der ifølge hende stadig kan opleves. Hun estimerer at omkring halvdelen

af personalet havde et positivt indtryk af sansevognene efter de var blevet introduceret på

botilbuddet, og at den anden halvdel havde et negativt indtryk (Bilag 4).

Ifølge Kaja Jensen bliver sansevognene udnyttet godt, og hun mener generelt at de har

bidraget positivt til det arbejde hun kan yde på Lynghuset, eftersom det giver hende nye og

bedre metoder til at stimulere og aktivere borgerne.

“Jeg synes det er lækkert, at vi har nogle redskaber vi kan bruge til borgere der måske

har svært ved at være sammen med andre. Så man ikke bare bliver placeret og er sig

selv, fordi det er jo hverken for dig eller for andre, særligt rart at være alene og

efterladt”

(Bilag 4, 02:25).

Sansevognene har altså ifølge hende ændret hendes arbejdsdag, på en positiv måde. Selvom

det har været besværligt at modtage feedback fra mange af deres beboere, havde de modtaget

positive tilbagemeldinger fra mange af dem som var i stand til at udtrykke sig sprogligt. Hun

mener også at man kan mærke på de nonverbale borgere at de reagerer positivt på brugen af

sansevognene. Hun bekræfter i øvrigt Mette Mie Jensens udtalelser om, at sansevognene

afføder tværfaglig sparring, kommunikation mellem personale og stillinger, samt metoderne

for at udvikle og vedligeholde sansevognene (Bilag 4).
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9. Analyse

Dette afsnit består af vores analysering af den fremlagte empiri. I dette afsnit vil vi mappe

vores aktører og bruge empiri fra ANT til at analysere de netværk sansevognen er indlejret i,

samt de netværk der opstår omkring den.

9.1 Aktører i sansevognens netværk

Som nævnt tidligere i teoriafsnittet vil vi udføre en aktør mapping i tabelform. Her kortlægger

vi, hvilke aktører der er på spil, og hvilke roller de hver især har, når der er tale om

Sansevognen. Dette gøres med hensigt om at skabe et bedre overblik over de relevante aktører

og deres problemer samt forbindelser til hinanden. Vi arbejder dog ud fra en forståelse, om at

et aktør-netværk er dynamisk og derfor ikke udelukkende kan fastlægges som nedenstående

skema. Et netværk er i konstant udvikling, hvilket vi efterfølgende vil vise med en

netværksdiagram af aktører og forbindelser. Her kan vi bedre få en fornemmelse af netværkets

foranderlighed, som foregår gennem de forhandlinger, kampe og forståelser, som opstår

mellem aktørerne.

Fri brainstorm på aktører

Sansevogn

Københavns Kommune

Velfærdsteknolog (Matias)

Ergoterapeut (Mette)

Bo- og dagtilbud Lynghuset

Borgere i Lynghuset

Medarbejdere i Lynghuset (sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, social og

sundhedsassistent)
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Covid-19

Borgernes pårørende

Politikere (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)

Arousal

Aktørgrupper Institutioner Interessegrupper Andre

Aktører Bo- og dagtilbud

Lynghuset

Københavns Kommune

Medarbejdere

Borgere

Pårørende

Sansevogn

Covid-19

Arousal

Aktør Kommune Lynghusets

medarbejdere

Borgere Sansevogn

Problemer Mangel på

sansestimulation

og velfærd for

handicappede

borgere på

botilbud.

Nogle

medarbejdere har

svært ved nye

teknologi tiltag

som

Sansevognen.

Har svært ved

at regulere

arousal uden

hjælp.

Kedsomhed.

Teknologisk

udfordrende
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Udskiftning af

medarbejdere

fører til at der er

mangel på

optræning i

Sansevognen.

Covid-19 førte til

at ressourcer blev

fokuseret på

andre ting end

implementeringen

af Sansevogn.

Mangel på

sansestimulati

on.

Interesser Mere velfærd for

handicappede på

botilbud.

Sikre fortsat

trivsel og kvalitet

i egne bo- og

dagtilbud for

københavnere

med handicap.

Større brug af

velfærdsteknologi

i Sundheds -og

omsorgssektoren.

Gøre botilbud

attraktive for

Lettere vejledning

af Sansevogn via

Digital Sidemand

(QR-koder).

Flere muligheder

for at

underholde/pleje

borgere.

Få sanserne

stimuleret.

Finde ro i sig

selv.

Blive

behandlet med

omsorg og

respekt.

Hjælpe

medarbejdere

med at regulere

arousal hos

borgere.

Blive anvendt i

forbindelse

med pleje af

borgere.
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borgere og

pårørende.

Styrke samarbejde

mellem kommune

og botilbud.

Potentialer Opnå anvendelse

af politisk strategi

“Grib

Teknologien!”

(Københavns

Kommune, 2020).

Skabe effektiv og

hensigtsmæssig

implementering

og introduktion af

nye teknologiske

tiltag.

Stærkt og godt

samarbejde til

botilbud og

medarbejdere.

Implementere

Sansevogn i alle

botilbud.

Blive mere åbne

overfor nye

teknologiske

tiltag.

Lære at anvende

Sansevogn i

hverdagen.

Lettere

arbejdsbyrde.

Bedre

livskvalitet.

Imødekomme

borgernes

behov for

sansestimulatio

n.

Effektivisere

arbejdet for

medarbejdere.

Udstyres med

lettere

vejledninger.
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Forbindelser Kommune styres

af politikere.

Påvirker botilbud

og er afhængig af

samarbejde med

dem.

Har indflydelse på

borgerens liv.

Skaber

Sansevognen.

Styres og er

afhængig af

Kommune.

Påvirker borgere.

Afhængig af

samarbejde med

pårørende.

Anvender

Sansevogn.

Afhængig af

medarbejdere,

botilbud og

pårørende.

Får hjælp af

Sansevogn.

Skabes af

Kommune.

Afhængig af

medarbejdere.

Påvirker

borgere.

(Tabel 2)

(Skitsering 1)

I ovenstående tabel (Tabel 2) og skitsering (Skitsering 1) af netværket, kan vi se

kompleksiteten i et aktør-netværk. Aktørerne og deres forbindelser til hinanden er som sagt
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ikke stillestående, som vi ser her. Det er så komplekst og i konstant forandring, at det ikke er

muligt at inddrage alle aspekter af det. Derfor, arbejder vi ud fra det netværk, som passer

bedst til vores problemstilling, hvilket vi har visualiseret her. Vi inddrager de vigtigste aktører

og beskriver de mest betydelige forbindelser i implementeringen af sansevognen. Ud fra

ovenstående, vil vi nu undersøge forholdene mellem aktører.

9.2 Forhold mellem botilbudets ansatte og sansevognen

Med udgangspunkt i sansevognen som aktør, der har agens i en vis grad over ansatte på

botilbuddet Lynghuset, er det indledende relevant at anskue, hvilke muligheder og

nødvendige arbejdsopgaver sansevogen tilbyder eller kræver, eller ifølge Akrich, hvilket

script den har. Igennem vores empiri bliver der givet udtryk for, at den indledende

implementering af teknologien spiller en stor rolle i den efterfølgende brug af den. Ud fra

vores interview med Kaja Jensen ved vi, at omkring halvdelen af botilbuddets ansatte

udtrykker berøringsangst over for sansevognen (bilag 4). Dette kan medføre, at en stor del af

botilbuddets ansatte ikke vil tage sansevognen i brug. På Lynghuset er digital sidemands

ordningen indført for at integrere de tekniske kundskaber lokalt på botilbuddet. Denne

ordning er også indført for at gøre oplæring og vedligeholdelse af teknologiens faglige

relevans til en funktion på botilbuddet.

Sansevognen er med målet om at blive bedst implementeret, indirekte blevet tilpasset

organisationsstrukturen. De politiske forhåbninger indlejret i sansevognen, som

velfærdsteknologi med mål om at aflaste plejepersonalet og forbedre borgerens hverdag,

betyder, at dens integration er prioriteret så vidt, som at skabe nye ansvarsområder på

botilbuddet, eksempelvis er Mette blevet ansvarlig for at vejlede det øvrige personale, samt

udvikle sansevognen. Matias Faaborg nævner det “velfærdsteknologiske netværk” (Bilag 1),

og her er Mette Mie Jensen blevet inddraget for at varetage de nye opgaver til sansevognen.

For det øvrige plejepersonale er der nu en sansevogns autoritet på botilbuddet, som kan

varetage tekniske opgaver og besvare faglige spørgsmål.

Sansevognen er efter dens indførsel en ny færdighed, der er anskuet så vigtigt, at den har

nødsaget introduktionen af ansvarsdelegering på botilbuddet. Introduktionen af en ny

færdighed, med fællesmøder og oplæringsforløb, ændrer derfor på plejepersonalets forståelse

af deres arbejdskøndighed.
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9.3 Sansevognens betydning på plejepersonalets arbejdsdag

Plejepersonalet fra vores interview udtrykker først og fremmest en positiv holdning til

sansevognen (Bilag 4). På et lavpraktisk plan giver sansevognen, flere handlemuligheder til

plejepersonalet når en borger har en udadreagerende opførsel. Dette kan betyde at nogle

arbejdssituationer bliver mindre ressourcekrævende, hvilket gavner personalet ligeledes

borgerne, da der nu er ressourcer til dem. I samtalen med erogterapeuten (Bilag 3) og

socialpædagogen (Bilag 4) fra Lynghuset blev det nævnt, at plejepersonalet hver for sig har en

tættere knytning og forståelse for bestemte borgere. Altså, der er plejeansvarlige, som er

særlige gode med enkelte borgere, Med deres særlige forståelse for borgerens behov kan

plejepersonalet bruge deres erfaring sammen med sansevognen til at udøve pleje, som ville

være vanskeligt for andet personale uden den indsigt. Der bliver i den sammenhæng lagt vægt

på, at plejepersonalet er ansvarlige for bedømmelsen af borgernes behov, både behandling og

underholdningsmæssigt.

Derudover udtrykker Mette Mie Jensen, at der også er kommet en de-scription af

sansevognen, da teknologien også kan benyttes f.eks. som et underholdningsmiddel, fremfor

kun at være et redskab til sansestimulering og arousalregulering. Her er ressourcebesparelse

mindre relevant. Sansevognen har været et godt underholdnings-element under Covid-19

restriktionerne, som botilbuddet har måtte overholde. Under restriktionerne har underholding

været begrænset til kun at foregå på borgernes egen etage på botilbuddet. Her har

sansevognen været et værktøj til at imødekomme borgerens behov for underholdning. Det her

er et eksempel på, at forståelsen om sansevognen er omskiftelig. Der er altså en process, der

tager sted når teknologien bliver brugt i praksis. Der er sket en ændring fra sansevognens

tilsigtet brug til, at der er fremkommet andre potentielle måder at anvende den på i praksis.

Dette viser at aktørernes forståelse af hvad sansevognen er varierer, samt at sansevognens

formål ændres så botilbudets præmisser er opnået. Vi kan se at, pga Covid-19 restriktionernes

tiltagen, har sansevognen fået et andet script, der er altså sket en de-scription af teknologien.

9.3.1 Tværfagligt samarbejde på Lynghuset

Et andet aspekt er den faglige sparring, som foregår mellem plejepersonale med varierende

baggrund og til personalemøder. Sansevognen som aktør bliver et emne, hvor plejepersonalet

kan udtrykke og lære af hinandens fagligheder på tværs af arbejdsområder, her værende
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blandt andet Sosu fagområdet, ergoterapi og fysioterapi. Denne tværfaglige tilgang bliver

fremhævet positivt af Mette Mie Jensen og Kaja Jensen, og italesat som en værdi, der

prioriteres på botilbuddet.

Den konkrete brug af sansevognen bliver nævnt som et afbræk fra den gængse dagligdag, og

udfører sin beregnede funktion som behandling og aktiveringsredskab. I interviewet med

Mette Mie Jensen, nævner hun, at brugen af sansevognen under fysioterapæutiske behandling

har været positivt. Sansevognen anvendes til at tilpasse borgerens arousal niveau til at være

optimal i forbindelse med det fysioteraputiske arbejde, hvilket assisterer fysioterapeuten.

Derudover, mener hun, at sansevognen i fysioterapien forbedrer borgernes engagement i

terapien. Hun nævner et eksempel, hvor sansevognen blev anvendt til at stimulere de visuelle

sanser for en borger ved at spille en video af naturen. Det medvirkede til at borgeren blev ved

med fysioterapien længere end normalt. Eksemplet viser hvordan den tværfaglige tilgang på

botilbuddet og sansevognen, har forenet den ergoterapeutiske faglighed med det

fysioterapæutiske, til at forbedre plejen af borgerne.

9.4 Faglig forståelse af sansevognen

Samtale med personalet på botilbuddet Lynghuset viste, at det fagområde som sansevogen

optager, varierer afhængigt af hvilken aktør omtaler den. Udtalelser fra de

velfærdsteknologisk konsulenter Per Sundall Pedersen og Matias Faaborg understreger

arousal, der tilhører det ergoterapeutiske fagområde, som grundlag for sansevognen. Altså, at

sansevognen er udviklet ud fra et ergoterapeutisk forståelse af arousal. Den blev skabt med

hensigt om at være et værktøj til at stimulere sanserne hos borgere med handicap for at

regulere niveauet af arousal (Center for Omsorg og Specialpædagogik n, d). Den blev udviklet

ud fra den forståelse, at en positiv sanseoplevelse, som netop regulerer arousal, kan hjælpe

borgerne med at afstresse, finde ro og føle sig trygge (Charlotte & Mathias , 2019). Fra et

ANT perspektiv repræsenterer Pedersen og Faaborg kommunen. Den tænkte funktion, samt

inspirations grundlaget for sansevognen er behandling af borgere med ergoterapi. I en ANT

kontekst er kommunens handlekraft medieret af den ergoterapeutiske fagforståelse, som kan

anses som en aktør, da den har en form for handlekraft og danner retning for sansevognens

design. Derudover bliver brugen af arousal omtalt som en hjælp til borgeren, da det vil

regulere deres arousal, og give dem mere ro eller spænding. Dette stemmer overens med
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Langstrups fremstilling, der understreger den normative forestilling om at yde omsorg.

Visionen om at omsorg kan distribueres gennem arbejde, ansvar og teknologi (Langestrup,

Henriette, 2014). Så i forlængelse er ergoterapien underlagt en normativ grundsætning om at

yde omsorg, som præger, hvordan ergoterapi bliver appliceret.

Denne faglighed er også fokus for ergotreapeut og digital sidemands ansvarlig Mette Mie

Jensen, men som tidligere nævnt, findes der eksempler på brug af sansevognen, som ikke blot

omhandler dette fagområde. Den konkrete idé som velfærdsteknologer byggede sansevognen

på, om at de individuelle institutioner skal kunne modificere eller tilføje materialer til vognen,

er taget i brug på Lynghuset. Dette kommer til udtryk gennem forskellige artefakter placeret i

vognen, som f.eks. kugler og andre berørings genstande, der understøtter behandling af

nærsanserne, som ikke oprindeligt var en del af sansevognen. Derudover beskrives også

hvordan sansevognen har gavnet ved fysioterapeutiske behandlinger og under motion med

borgerne. Dette viser at kommunen har en faglighed indtænkt i sansevognen. Denne faglighed

er indlejret i teknologien, og derudover ændrer fagligheden sig afhængigt af hvem der

benytter den. Den skiftende forståelse af vognen, illustrerer hvordan forskellige aktører i et

netværk har forskellige forhold til andre aktører. Her ved at sansevognen har forskellige

fagligheder afhængig af aktørerne.

Mette Mie Jensen har sammensat en brochure eller folder, som ligger i sansevognen (Bilag 6),

og som vi fik tilsendt af Matias Faaborg. Den redegøre for forskellige behandlingsmuligheder

samt hvornår de kan bruges, med faglig og letlæselig information om arousal. Det

understøtter at plejepersonalet indtænker ergoterapeutisk faglighed i sansevognen, og hjælper

til at tværfaglige erfaringer kan dannes for personalet, uden før at være gjort bekendt med

arousal som fagområde.

Dette er også et eksempel på, at forståelsen som er indlejret i sansevognen fra kommunens

side, reproduceres gennem artefakter. Hvilket står som modsætning til en politisk indlejring,

hvor organisationsstrukturen og oplæringen, blandt andet, konstruerer en forståelse af

sansevognens faglighed. Brochuren giver også en forholdsvist stillestående forståelse, som

kan fastholde plejepersonalets tilgang til sansevognen. Da aktørernes forhold er omskiftelige,

blandt andet på grund af udskiftning af personale, men også blot forskellige individuelle

fornemmelser, erfaring og faglighed vedrørende sansevognen,  kan det betyde at forståelsen er

mindre varierende end foruden. Her kan det påpeges, som ANT har som forudsætning, at
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sansevognen har en handlekraft over plejepersonalet. Den ergoterapeutiske tilgang er hermed

en fastsat værdi, som påvirker personalets tilgang til sansevognen.

Men det er stadig bemærkelsesværdigt, at den vidensforståelse som sansevognen anvendes ud

fra er relationel og omskiftelig.

10. Diskussion

I dette afsnit vil vi opstille en række diskussioner ud fra vores empiri og vores analyser, og vi

ønsker her at beskrive de overvejelser der ligger bag vores konklusion, samt frembringe nogle

af de nuancer der kan farve vores projekt.

10.1 Diskussion af metoder

10.1.1 Aktør mapping

Aktør mapping er ikke en ANT metode, og bruges sædvanligvis ikke i forbindelse med ANT

analyser. Det formoder vi blandt andet kan skyldes, at et aktør map misvisende kan tolkes

som en repræsentation af et statisk netværk, hvor aktørerne og forholdene mellem dem er

faste. Aktør mapping er dog et formidabelt værktøj til at danne sig et overfladisk overblik

over et netværk og dets aktører, og fungerer derfor utroligt godt som et formidlingsværktøj. Vi

har derfor brugt det, både til intern formidling, således alle gruppens medlemmer kan få en

introduktion af netværket og dets omfang, men vi har også brugt det for, at en læser hurtigt

kan introduceres til netværket og vores afgrænsninger i forhold til, hvilke aktører vi ønsker at

medtage i vores analyser, samt hvilke vi ikke ønsker at medtage. Vi valgte derfor at bruge

aktør mapping i vores rapport, dog med forbehold. Vi ønskedede udelukkende at bruge det

som en indledning til netværket inden vores senere ANT analyse, mens vi sikrede os for at

gøre læseren opmærksom på, at aktør mapping kan virke misvisende i en ANT kontekst.

10.1.2 Semistrukturerede interviews

Som nævnt har vi fået adgang til vores interviewdeltagere gennem deres kolleger, en

fremgangsmåde, der potentielt kan medføre udfordringer. Vi har startet vores kontakt hos

medarbejdere i centrene der har henvist os til en ergoterapeut, som senere henviste os til en

Socialpædagog. Selvom disse aktører efter vores opfattelse ikke er forbundet gennem et
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direkte beslutningshiarki, kan aktørerne placeres i noget der ligner et ansvarshiarki. Det er

derfor en mulighed at vores deltagere kan have oplevet et pres fra deres kolleger til at give

samtykke til at deltage i vores interviews, specielt eftersom vi ikke har haft mulighed for at se

den indledende introduktion af os mellem aktørerne. Yderligere, er det muligt, at vores

deltagere har oplevet et pres fra deres kolleger til at omtale sansevognene og netværkene

omkring dem positivt. En situation der også kan opstå, fordi de er klar over, at deres kolleger

også medvirker i undersøgelsen. Disse situationer kan altså potentielt have påvirket de svar,

som vi har fået gennem interviews, og ville muligvis kunne undgås såfremt vi tildelte

deltagerne anonymitet.

Som vi tidligere har været inde på, vil deltager anonymitet dog have store konsekvenser for

vores projekt. Det ville ikke være muligt at bruge samme fremgangsmåde til at komme i

kontakt med vores interviewdeltagere, og grundet den relativt lille mængde af personer, der er

tilknyttet et individuelt bosted, ville vi ikke kunne tildele 100% anonymitet i et projekt, der

omhandler blot ét bosted.

Vi oplevede dog ikke, at nogen af vores deltagere udtrykte at de mærkede et pres fra andre

kolleger, hverken bevidst eller ubevidst, og vi var i høj grad opmærksomme på at indhente

informeret samtykke over flere gange, samt at lade deltagerne trække det tilbage igen. Vi

oplevede, at alle vores deltagere havde et godt forhold til deres kolleger, og deltog i vores

interviews fordi de personligt var oprigtigt interesseret i vores projekt. Eftersom vi i vores

undersøgelse ikke har opdaget nogle store fejl eller problemer hverken med sansevognene,

implementerings proceduren eller netværket omkring dem, er vi i øvrigt ikke nervøse for at

vores rapport kan føre til implikationer eller negative konsekvenser for vores deltagere.

Tværtimod oplevede vi, at de opdagede udfordringer i forvejen havde været diskuteret både

på bostedet og på centerniveau, dertil oplevede vi i øvrigt, at samtlige deltagere i høj grad var

interesseret i at udvikle sansevognene aktivt.

Inden vores interviews havde vi internt diskuteret hvor mange af gruppens medlemmer, der

burde være til stede under vores interviews. Vi overvejede, hvorvidt det kunne virke

intimiderende for vores deltagere at blive interviewet af fem mennesker på samme tid. Vi

skrev vores spørgsmål på en sådan måde, at de ikke skulle virke angribende eller kritiske over

for den enkelte deltager, samt at vi ikke spurgte ind til private emner eller anliggender. Af den

grund så vi ikke grund til at begrænse deltagerantallet af gruppemedlemmer i interviews. Vi
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valgte alle så vidt muligt at være til stede under vores interviews, af årsager vi tidligere har

været inde på, men også fordi vi antog at dette kunne have den modsatte effekt af at være

intimiderende. Vi antog at det højere antal af gruppemedlemmer til stede kunne virke

betryggende, som et symbol på at gruppen var yderst professionel samt engageret i projektet,

og dermed engageret i at høre deltagernes ‘side af historien’.

10.2 Forholdet mellem sansevognen og plejepersonalet

På baggrund af ovenstående interviews og analyse, er vi ikke i tvivl om at sansevognens

implementering på Lynghuset, har haft sin indvirkning på både godt og ondt, hos personale og

borgere.

Som Jeanette Pols udpeger i sin tekst, kommer mennesker og teknologier ofte i kontrast til

hinanden, hvilket medfører at sygeplejersker er “bange” for at blive erstattet af

sundhedsteknologier og derfor hellere ser det borte. Noget af det samme ser vi på Lynghuset,

hvor noget personale ikke gør brug af sansevognen, dog er det her oftest på grund af frygt for

at gøre noget forkert eller bare ikke at vide hvordan den skal tages i brug. Og da borgerne på

Lynghuset er hjerneskadet, betyder det, at de ikke på samme måde som ikke hjerneskadede,

kan give udtryk for hvad de føler eller har brug for. Af den grund er det relevant for de ansatte

at være komfortable med sansevognen, når den skal tages i brug, da teknologien har brug for

mennesker til at starte. Det kan også tænkes, at en del af personalet ikke ligefrem er bange for

at blive erstatte af teknologien, men er bange for at miste den autenticitet, der kommer med

menneskelig kontakt og omsorg.

På den anden side kunne man stille spørgsmålet om, hvorvidt det er relevant at have

sansevognen på botilbuddet, når udvalgte ansatte ikke bruger den. Nogle ville sandsynligvis

sige at sansevognen sagtens kunne undværes på botilbud. Andre ville sandsynligvis mene, at

den ikke på samme måde kan skabe et bånd til borgerne, samt at den ikke kan give den

samme pleje, som personalet kan. Dog kan sansevognen også tilbyde kompetencer, som de

ansatte på Lynghuset ikke kan gøre lige så effektivt. Sansevognen kan få borgere fra low

arousal til high arousal, samt high arousal til low arousal, hvilket kan være en stor hjælp for

personalet og borgerne.
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10.2.1 Hvilken effekt har personalet og teknologiens sammenspil?

Hvis vi igen sammenligner med Pols’ tekst, hvor hun også kommer ind på varm- og

kold-pleje, så ville nogle mene at sansevognen er kold pleje, da den er følelsesløs og neutral,

men er det virkelig det der skal bestemme det? Det mener vi ikke, vi mener derimod at

sansevognen også kan være varm pleje, da er et godt værktøj, til at få borgerne i den ønskede

arousal, og det kan være en pause fra den almene hverdag, selvom at sansevognen ikke har

følelser, så kan teknologien, være med til at bringe nogle positive følelser frem i borgeren, og

det samme mener vores interviewpersoner. Dog forstår vi også den mulige bekymring om at

teknologier vil overtage alt personalets arbejde, og vi mener ikke nødvendigvis er det er dette

som er ønske scenariet, men som Jeannette Pols også nævner er det samspillet mellem

teknologi og mennesker, og på Lynghuset er det samspillet mellem sansevognen og

personalet, som er svaret på en bedre dag for borgeren.

Vi ser det optimale samspil mellem sansevogn og ansatte, som at sansevognen gør det den er

blevet bygget til, altså stimulere borgernes sanser ved dufte, nanolys, og lyde. Ved at dette

skal kunne lade sig gøre, skal plejepersonalet kunne læse på borger når de har brug for det,

samt sætte det igang. Dette kræver dog at personalet på Lynghuset kan finde ud af det,

heldigvis har de deres Digitale sidemand Mette Mie Jensen, som kan hjælpe, hvis ikke. Hvis

alt dette opnås, vil det altså resulterer i en “nemmere” arbejdsdag for plejepersonalet, og som

skrevet tidligere, en bedre dag for borgeren.

10.3 Hvilken betydning har sansevognen på Lynghusets ansvarsfordeling?

Sansevognen er en aktør som indgår i Lynghusets netværk. Den påtager sig ansvar som følge

af dens forventede funktion, og som følge af at der er en forventning til, at den bliver brugt.

Dette er sansevognens ansvarsgeografi.

Arbejdsopgaver såsom behandling og underholdning kan løses ved brug af sansevognen,

hvilket er en forflytning af ansvar på botilbuddet.

Hvis man anskuer sansevognen med Akrich’ begreber, kan man sige at den ergoterapeutiske

faglighed er inkluderet i sansevognens script. Den indlejrede forståelse i sansevognen, har

betydning for plejepersonalets forhold til denne faglighed.

Plejepersonale som tager sansevognen i brug, overlader varetagelsen af borgerens arousal, til

de objekter som er blevet udvalgt på baggrund af fagligheden. Den inskriberede vison for
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sansevognen, som blev udarbejded af kommunen, er på lynghuset gennemført af Mette Mie

Jensen.

10.3.1 Ændringer i forventninger til faglihed og arbejdsopgaver

Dette ændrer på de faglige forventninger til plejepersonale. Ved brug af sansevognen, må

følge en forståelse for sanser og arousal, hvilket ikke nødvendigvis er et krav foruden det

script som bruges ved anvendelse af sansevognen. Men til dette må også pointeres at

plejepersonalets forhold til dette fagområde er strømlinet gennem kurser og brochurer. Helt

konkret tager sansevognen en del af ansvaret for behandlingen af borgere, men med det

forbehold at plejepersonalet har et afgrænset forhold til ergoterapi.

Sansevognens udvikling er baseret på at uddelegere et ansvar til bostedet, det er et værktøj

som muliggør en effektiv og på nogle måder standardiseret ergoterapeutisk behandling.

Sansevognen er konstrueret med den bagtanke, at botilbuddet tilpasser den til deres egne

behov. Konkret har den skabt et behov for løbende at designe sansevognens indhold, og på

Lynghuset er dette gjort, ved at ændre på ergoterapeut Mette Mie Jensens arbejdsopgaver. Det

giver hende ansvaret for at fortolke ergoterapien, ved konkret at inkludere objekter som

faciliterer ergoterapeutisk behandling og formidle fagligheden til botilbuddets plejepersonale.

Den ergoterapi er på nogle områder en forenkling af det ergoterapeutiske fagområde, som er

tilpasset lynghusets behov. En forenkling har ofte også den konsekvens at arbejdsopgaver

ikke behøver den samme grad af faglihed eller erfaring, men det ville være en misforståelse at

drage samme konklusion til sansevognen.

Det bliver understreget, at hvorvidt brugen af sansevognen har den ønskede virkning eller ej,

er dannet på fortolkning og fornemmelse af borgeren. Derfor er erfaring med den enkelte

borger vigtigt for styringen af hvordan sansevognen skal bruges, og hvornår. Men dette er

også et ansvar som sansevognen skaber i sin brug, selvom at erfaring med borgerne er vigtige

selv foruden sansevognen, da det her handler om erfaringer med borgeren under brugen af

teknologien.

10.3.2 Ændret forståelse af sansevognen

Det er en del af sansevognen, at scenariet den skal bruges i, er fortolket af botilbuddet selv.

Dog med den formodning fra kommunens side, at ergoterapeutisk behandling er scenariets

udgangspunkt. Her bliver Akrichs Kimæra begreb dog aktuelt, da det har vist sig gennem

vores interviews, at sansevognen har været brugt uden fra det tiltænkte scenarie. Brugen af

sansevognen under træning og som led i fysioterapeutiske behandlinger, afviger fra den
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tiltænkte funktion som blev forklaret gennem samtaler med de velfærdsteknologiske

konsulenter fra Københavns Kommune. Der har været forhandlinger mellem innovatørerne og

sansevognens brugere, som har tilladt alternative scenarier.

Et aspekt af sansevognen er også, at innovatør rollen er blevet overdraget. Sansevognen er nu

også en del af Mette Mie Jensens ansvar, og det betyder også at de forhandlinger, som

fremmaner andre scenarier for sansevognens brug i praksis, er i samme bygning, i

modsætning til hvis velfærds konsulenterne på kommunen beholdte ansvaret. Dette er en

fordel, hvis man som Akrich anbefaler, vil understøtte både designerens og brugerens

interesser. Specifikt med sansevognen bliver det ergoterapeutiske fagområde formidlet og

oprethold af sansevongens tovholdere, mens at plejepersonalet har muligheden for at sætte

den ind i borgernes dag på en individuelt vurderet basis.

Omsorgsgeografi som videre-byggelse af ansvarsgeorafi, påpeger de normative forventninger

som er til, at behandlinger gør godt. Med sansevognen bliver plejepersonalets forventninger

til at ibrugtage den forstærket, der er nemlig en underforstået målsætning at borgerens arousal

skal medieres for deres eget bedste. Med et ansvar for forståelse af, måske forenklet men til

gengæld lettere tilgængelig, ergoterapi bliver plejepersonale ansvarlige for at benytte den

faaglighed. Der ligger i fagligheden om arousal, muligheder for at tilpasse borgernes arousal

bedst til det givne scenarie, og med den viden samt den normative forventning til at gøre godt

er plejepersonalet pålagt et ekstra ansvar, om at give omsorg.
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11. Konklusion

Med afsæt i hele vores rapport, kan vi altså konkludere at sansevognen, lig andre

sundhedsteknologier, har haft en lang implementeringsperiode, hvor integrationsprocessen

endnu ikke er helt overstået.

På trods af fællesmøder, sundhedsfaglige og teknologiske introduktioner af professionelle og

nedskrevne vejledninger, er der stadig dele af personalet, der har berøringsangst over for

sansevognen. Ifølge vores undersøgelse er det en berøringsangst, der kun vil forsvinde

gennem fortsat eksponering af sansevognen, hands-on oplevelser og vejledninger med deres

digitale sidemands ansvarlige, Mette Mie Jensen.

I det arbejde der ligger bag implementeringen af sansevognen for at sørge for, at den kommer

til at fungere som et redskab der bidrager til en øget velvære for beboerne på Lynghuset, er

det vigtigt at man imødekommer de ændringer den medbringer. Således er det også vigtigt at

aktørerne i sansevognens netværk kan samarbejde, for at implementeringen af sansevognen på

Lynghuset, sker succesfuldt. Ved implementeringen af sansevognen på Lynghuset har det

været nødvendigt at samarbejde på tværs af centre, for at udvikle og anskaffe sansevognene.

Det har krævet et tæt samarbejde mellem centerets velfærdsteknologiske konsulent og

bostedets ergoterapeut for at få introduceret det øvrige personale til sansevognen, og få dem

klædt på til at bruge den. Til sidst har det krævet et stort ansvar fra det øvrige personale i at

sparre og dele tværfægligviden omkring, hvordan sansevognen bedst bruges i praksis, samt i

at sætte sig ind i sansevognens faglige fundament. Ved implementeringen af sansevogne som

teknologi, sker der en ændring i delegeringen af ansvaret, der er pålagt plejepersonalet, samt

øvrige ansatte såsom tovholderne som er sansevognsansvarlige. Plejepersonale må danne sig

et forhold til aroual, og yderliger må det faglige og tekniske som indgår i sansevognen

varetages, hvilke betyder en flytning ansvaret på det individuelle botilbud.

Vi går stadig på arbejde på trods af introduktionen af maskiner under den industrielle

revolution, på samme måde var det forventeligt at introduktionen af sansevognen på

Lynghuset ikke ville betyde færre arbejdstimer for personalet, men at sansevogne blot ville

flytte personalets arbejdsopgaver, ændre forståelsen af arbejdet og til dels redefinere hvad

deres arbejdsstilling betyder. En slutning der stemmer overens med hvad vores undersøgelser

viser. Det fremgår i øvrigt fra vores interviews, at dette er en forandring vores deltagere ser

som værende fordelagtig . Det er blevet en del af personalets dag, ikke bare at bruge teknologi
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men også at være med til at designe og udvikle teknologien. Ligesom personalet er med til at

udvikle sansevognen, er de også med til at lave en de-scription af sansevognen, når de

anvender den til underholdning eller træning. På trods af dette, anvendes sansevognen stadig

primært som den var tiltænkt, til at påvirke borgeres arousal, til glæde for store dele af

Lynghusets personale, der generelt er positivt indstillet over for sansevognen og dens effekt

på netværket.

12. Tidsplan

Vi lavede i starten af projektet en udførlig tidsplan frem til afleveringen af vores rapport, en

tidsplan der flere gange er blevet ændret og afveget fra, både i forbindelse med ændringer i

projektfokus, og i forbindelse med uventet arbejde fra andre fag. Vi vil derfor her fremstille

en retrospektiv tidsplan med en kort beskrivelse fra vores større møder. Som vi også tidligere

har nævnt har vores projekt skiftet fokus flere gange, og nogle af møde-beskrivelserne er

derfor ikke længere relevante for det endelige projekt.

3/9-21

Vi havde vores indledende møde med Anders fra Roskilde kommune. Her modtog vi

yderligere informationer omkring ham og hørte om hans tanker for projektet. Vi diskuterede

hvad hans rolle i vores projekt skulle være, samt hvad vores rolle kunne være i udviklingen af

sansevogne i Roskilde Kommune.

7/9-21

Vi gennemgik vores samtale med Anders og diskuterede hvad vores rolle skulle være, samt

hvordan vores projekt overordnet skulle se ud.

24/9-21

Vi interviewede Per fra Københavns Kommune.

1/10-21

Vi interviewede Matias fra Københavns Kommune.

5/10-21
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Vi diskuterede med vores vejleder hvilke metoder vi skulle bruge til at undersøge

sansevognene, samt hvilken litteratur vi kunne bruge til teoridelen af opgaven. Vi lagde en

slagplan for hvad vores første handlinger som gruppe skulle være.

13/10-21

Vi indledte designprocessen med en brainstorm omkring budget og arousal teknologier. Vi

holdte herefter et kort indledende møde med fablab for at diskutere graden af realisme af

vores indledende design.

22/10-21

Vi fortsatte designprocessen for vores prototype med et møde i FabLab. Anna påbegyndte et

design til vognens karosseri, Freja, Joakim og Magnus gik i gang med at programmere

NeoPixels til vognens lyssystem og Nickolai forsøgte at designe en brugervenlig

projektorløsning.

27/10-21

Vi mødtes med vores vejleder, og diskuterede hvordan vi kunne forbedre vores analyse samt

vores redegørelse af vores interview. Vi diskuterede artikulationsarbejde som emne samt

litteratur der kunne være relevant for vores projekt. Her begyndte vi at skifte fokus fra

sansevognene til det netværk de er indlejret i.

19/11-21

Vi deltog i midtvejsevalueringen med vores opponentgruppe. Her blev vi opfordret til blandt

andet at flytte opgavens fokus, således vi ikke længere fokuserede på sansevognenes

designmæssige form og udfordringer, og i stedet skiftede fokus til netværket omkring

sansevognen.

30/11-21

Vi diskuterede vores problemformulering og vinklingen af vores fokus efter vores

midtvejsevaluering. Vi blev enige om at droppe vores prototype, og i stedet fokusere alle

vores ressourcer på ANT analyse. Derudover aftalte vi et at afholde yderligere interviews.

3/12-21

Vi interviewede endnu engang Matias fra Københavns Kommune.
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14/12-21

Vi gennemgik og diskuterede flere af vores afsnit med vores vejleder, vi udvidede vores

metodeafsnit og diskuterede yderligere litteratur der kunne være relevant for vores projekt. Til

sidst oprettede vi en to-do liste, således

17/12-21

Vi interviewede Mette og Kaja på Lynghuset

21/12-21

Vi gennemgik udvalgte afsnit, og diskuterede vores brug af aktør mapping. Derudover

diskuterede vi endnu engang projektets fokus, samt flere af de tekster vi bruger i rapporten.

Til sidst diskuterede vi inklusionen af artikulationsarbejde som et emne i vores rapport.

28/12-21

Vi diskuterede rækkefølgen af udvalgte afsnit, samt tilføjelsen af Metaafsnit og

afsnitsopdeling med underoverskrifter. Til sidst diskuterede vi tilføjelsen af nye

diskussionsafsnit.

3/1-22

Vi gennemgik og diskuterede udvalgte afsnit, diskuterede vores endelige problemformulering

og arbejdsspørgsmål. Derudover diskuterede vi perspektivering af opgaven, samt indledte en

diskussion af vores mundtlige eksamen.
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