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Abstract 
The thesis originates in the span between technology and practice, as it set out to assist Broparken in their aspiration to integrate 

virtual reality (VR) at their nursing home. We developed the holistic VR concept, Bodhi, which is designed around VR to enable the 

caregivers in their facilitating role of the VR experience. Bodhi is developed with a focus on the entire user journey of the caregivers 

and consists of four elements: (1) automatic configuration enabled through NFC, (2) an integrated evaluation form to document the 

outcome of the VR-session, (3) an info screen to share learnings between co-workers and (4) finally two applications to realize the 

particular VR setting. Broparken has previously tried to implement VR as an innovative welfare technology in dementia care, but the 

initiative failed as the developers neglected to take the caregivers into consideration. We aspired to solve this problem through a 

service design perspective. We sought out to develop an empathetic understanding of the caregivers and their workflow with the 

purpose of moulding the technology around the users instead of the other way around. The development of Bodhi was realized 

through design thinking and the four elements constituting Bodhi underwent an iterative design process. To create a concept based 

on informed design, we applied several methods from the field of service design to reach an understanding of a complex target group 

in a particular design context. Bodhi as a concept was developed for the particular design context and materialized through several 

prototypes with the purpose of emphasizing a practical experience. The final concept and the developed experience prototypes were 

evaluated by Broparken’s caregivers, who found the overall VR concept valuable.
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Introduktion 
Virtual reality (VR) har været et varmt emne inden for teknologisk 

udvikling i mange år, og de seneste år har resulteret i 

forbrugerprodukter fra flere af industriens største virksomheder. VR 

tilbyder et hav af muligheder, hvilket man bl.a. har benyttet i 

forbindelse med forskning, herunder forskning i behandlingen af 

demens. En lang række studier har belyst VR’s værdi inden for 

forskningen i demens, herunder hvordan teknologien kan udnyttes til at 

forbedre den dementes livskvalitet. Ældrecentret Broparken 

(Broparken) i Rødovre Kommune har valgt at udforske muligheden for 

at implementere VR på deres ældrecenter i håb om at tilbyde 

innovative løsninger til kommunes borgere. Broparken iværksatte 

derfor et pilotprojekt i 2016, hvor VR blev introduceret på ældrecentret 

som et forsøg. Dette var et pilotprojekt, og det overordnede formål var 

derfor også at teste selve ideen. Man fokuserede udelukkende på 

samspillet mellem den demente beboer og VR-teknologien, og hvorvidt 

dette havde en positiv effekt på den demente beboer. Man glemte 

under udførelsen af dette pilotprojekt, at velfærdsteknologi skal 

tilgodese flere aktører, da udviklingen og implementeringen af VR-

teknologi vil påvirke andre end ældrecentrets beboere. En central 

stakeholder man ikke tilstrækkeligt fik tænkt ind i initiativet var 

medarbejderne.  

Teknologien man introducerede på ældrecentret tog ikke højde for de 

ansatte og deres travle hverdag. Der opstod derfor en række 

problemer, som blev en blokade for projektets videreførelse. Dog er 

Broparken ikke skræmt væk, da pilotprojektet genererede værdi for 

beboerne. Broparken ønsker fortsat, at de kan implementere VR-

teknologi på deres ældrecentre, men at den valgte teknologi stemmer 

overens med de ansatte og deres daglige arbejdspraksis. 

  

Velfærdsteknologi har længe været et emne inden for sundhedspleje, 

og udgør en klassisk problemstilling i spændet mellem arbejdspraksis 

og teknologi. Der opstår en uundgåelig forhandling mellem de to sider, 

hvor enten teknologi eller praksis må bøje sig for modparten. Oftest 

ender denne forhandling i et kompromis, som kan resultere i 

succesfuld implementering af velfærdsteknologi. Dog ses det jævnligt, 

at samme kompromis resulterer i løsninger, der samler støv på et 

lager. Vores speciale tager udgangspunkt i denne disciplin af 

forhandling mellem teknologi og praksis, hvor vi gennem et service 

design perspektiv vil analysere mødet mellem VR og Broparkens 

ansatte. Vi vil gøre brug af teorier og værktøjer fra service- og 

interaktionsdesign til at hjælpe Broparken i deres ønske om 

realiseringen af VR, hvor vi i høj grad fokuserer på den virkelighed og 

brugskontekst, teknologien skal integreres i. En brugskontekst der 

centrerer rundt om ældrecentrets ansatte. 
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Problemfelt 
Specialets fokus findes i interaktionen mellem plejepersonalet og VR-

teknologien. Plejepersonalets daglige arbejdsrutiner er et centralt 

fokusområde, da deres arbejdsgange er afgørende for introduktionen 

af ny teknologi. Vi ønsker at undersøge personalets daglige praksis, og 

de behov løsningsforslaget skal reflektere. Vi vil gennem et informeret 

designgrundlag udvikle et konceptuelt løsningsforslag, der vil blive 

konkretiseret gennem en prototype. Løsningsforslagets formål er at 

sætte medarbejderne i stand til at facilitere en VR-oplevelse for den 

demente beboer. 

Problemformulering 
Hvordan kan vi designe et VR-koncept, der tager udgangspunkt i 

plejepersonalets arbejdsdag, og understøtter deres faciliterende rolle 

af VR-oplevelsen? 

 

Løsningen 
Vores konceptuelle løsningsforslag er Bodhi. Bodhi er designet som et 

holistisk VR-koncept, der tager højde for hele brugerrejsen, som 

plejepersonalet oplever ved faciliteringen af VR på Broparken. 

Konceptet er designet med udgangspunkt i medarbejdernes 

eksisterende arbejdspraksis. Bodhi består af fire elementer, der alle er 

designet omkring VR for at sætte personalet i stand til at facilitere en 

VR-oplevelse for de demente beboere. De fire elementer som indgår i 

Bodhi er: 

  

1. Automatisk NFC-konfigurering af enhederne  

2. Et indbygget evalueringsskema i personaleenheden  

3. En ladestation med tilknyttet infoskærm i køkkenet  

4. To applikationer der danner ramme for faciliteringen af VR  
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[Figur 1: Visualisering af Bodhi, eget materiale] 
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Rent praktisk består Bodhi af fire enheder og to applikationer (apps). 

De fire enheder er; (1) en smartphone til borger, (2) et Head Mounted 

Display (HMD) til borger og (3) et par høretelefoner til borger. Slutteligt 

(4) indeholder konceptet en enhed til medarbejderen. Derudover er der 

udviklet to apps til at realisere facilitering af VR-oplevelsen; den ene til 

borgerenheden og den anden til personaleenheden. 

  

NFC-teknologi er et gennemgående tema i Bodhi, da både borger- og 

personaleenhed logges ind gennem NFC. Man skal dermed ikke skrive, 

trykke eller taste for at logge ind og komme i gang. I stedet skal man 

scanne borgerenheden med borgerens HMD og personaleenheden 

med medarbejderens ID-kort. Begge enheder logges efterfølgende ind, 

og forbindelsen mellem de to enheder oprettes automatisk. 

Automatisk konfigurering gennem NFC er indbygget for at gøre det 

nemt for medarbejderne at komme hurtigt i gang med VR-sessionen. 

Det er ydermere indbygget, så de nuværende og fremtidige 

førstegangsbrugere ikke skal have kendskab til teknologien bag. Med 

NFC-konfigurering reducerer Bodhi også den totale brugerrejse for 

faciliteringen af VR, hvilket gør det nemmere at integrere VR i 

plejepersonalets skemalagte aktiviteter. 

  

Der indgår som sagt to apps i Bodhi; en til borger- og en til 

personaleenheden. Begge apps starter automatisk op, når 

medarbejderen aktiverer enhederne via NFC-konfigureringen. Begge 

apps overtager softwarets styresystem på de respektive enheder, da vi 

dermed kan designe og kontrollere hele målgruppens VR-brugerrejse. 

Borgerappen kategoriseres som en videoafspiller. Den indeholder en 

personlig borgerprofil, som udelukkende fremviser de videoer, der er 

relevante for den respektive borger. Selektering af videoer er mulig, da 

appen registrerer borgerens identitet ved login gennem det personlige 

HMD. Medarbejderen kan ydermere opdatere sig på borgerens 

livshistorie for at kunne indgå i en dybere og mere reflekteret samtale i 

forbindelse med VR-sessionen. Slutteligt indeholder appen en Hjælp-

side, hvor medarbejderen kan finde videoer med råd og vejledning til 

faciliteringen af VR. 

  

Personaleappen udgør den faciliterende rolle i konceptet, og 

kategoriseres som en administrator. Fra personaleenheden, hvor 

appen er installeret, kan man monitorere og kontrollere borgerens VR-

oplevelse. De to apps er synkroniseret, og der eksisterer en live 

forbindelse mellem to de apps. På denne måde kan medarbejderen 

følge med i borgerens video, og spørge ind for at sikre en god 

oplevelse. Personaleappens formål er at sætte medarbejderen i 

førersædet. Medarbejderen skal kunne kontrollere VR-oplevelsen for 

bedst muligt at facilitere et positivt udfald. 

  

I personaleappen er der indbygget et evalueringsskema. Skemaet er 

lavet og indtænkt som det afsluttende element af borgerens VR-

oplevelse. Dokumentation af borgerens VR-oplevelse er et vigtigt 

element af Broparkens VR-univers. Appen indeholder derfor 
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evalueringsskemaet, så det bliver en fast del af brugerrejsen. Skemaet 

er designet specifikt til målgruppen, og tager højde for personalets 

hektiske arbejdsdag. Appen gemmer automatisk som evalueringen 

udfyldes for at tillade eventuelle afbrydelser. Det er ydermere designet 

let og overskueligt med simple indtastningsformer for ikke at belaste 

målgruppen kognitivt i brugskonteksten. Derudover er det nemt og 

simpelt at dele evalueringsskemaet, da evalueringen automatisk 

oplagres, når personaleenheden returneres til sin ladestation i 

køkkenet. 

  

Denne ladestation er enhedernes holdeplads, når de ikke er i brug, så 

enhederne altid er opladt og klar til brug. Den samme ladestation er 

tilknyttet en infoskærm installeret ovenover. Denne infoskærm 

fremviser informationer og viden løbende genereret gennem 

medarbejdernes brug af VR. Infoskærmen fortæller ydermere, hvor 

Bodhi befinder sig, hvis enhederne er væk fra sin holdeplads, så de 

ansatte ikke skal lede forgæves. Alt dette foregår igen via NFC-

teknologi. Opladning af enheder foregår trådløs, da de automatisk 

lader op, når de placeres ovenpå ladestationen. Forbindelsen mellem 

ladestationen og infoskærmen er også gennem NFC. Når 

medarbejderen returnerer personaleenheden ovenpå ladestationen, 

sender den ny viden op på infoskærmen i køkkenet. Dermed kan den 

enkelte medarbejder bruge skærmen til at fremvise viden og erfaringer 

overfor sine kollegaer. Medarbejderen har ydermere delt disse 

erfaringer uden at skulle udfylde et længere evalueringsskema, og har 

heller ikke brugt tid på at logge ind og ud. Alt foregår automatisk 

gennem brugen af NFC-teknologi. Derved tager Bodhi som koncept 

hånd om medarbejdernes manglende erfaring med VR, og sikrer en 

nemmere integration af den nye teknologi. Slutteligt hjælper løsningen 

personalegruppens nye ansigter i form af SOSU-elever og vikarer, der 

skal facilitere en VR-oplevelse for første gang. Løsningen er nemlig 

direkte udarbejdet til førstegangsbrugere, og tager højde for deres 

manglende forståelse ved at guide dem gennem deres faciliterende 

rolle. 

  

Bodhi er et holistisk VR-koncept, der inkorporerer hele personalets 

brugerrejse. Fra start til slut er der fokus på brugervenlighed, da Bodhi 

er designet specifikt til Broparkens plejepersonale ud fra en forståelse 

af deres arbejdsdag. 

 

Løsningsforslaget Bodhi er hermed præsenteret. Igennem specialet vil 

vi præsentere den designproces, der ligger til grund for udformning af 

konceptet. 
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[Figur 2: Samlet storyboard for Bodhi, eget materiale]
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Afgrænsning 
Implementeringen af VR hos Broparken involverer mange forskellige 

og komplekse problemstillinger. Dette speciale kan ikke 

fyldestgørende afdække alle disse aspekter, og specialet er derfor 

afgrænset til et meget specifikt fokus. For det første afgrænser vi os 

fra de demente beboere, som bor og plejes på Broparken. Vi forholder 

os ikke til sygdommen demens, og vi forholder os ikke til den effekt VR 

måtte have på sygdommen. I stedet støtter vi os op ad eksisterende 

forskning, der argumenterer for evidensen og den følgende effekt.  

  

Cherniack (2011) har udarbejdet en gennemgang af eksisterende 

forskning, og konkluderer at VR rummer et stort potentiale i 

behandlingen af kognitive lidelser og demens, men at teknologien også 

frembringer en række komplekse problemstillinger. VR har blandt 

andet vist lovende tegn ved identifikationen og behandlingen af 

navigationsfærdigheder for ældre, når de kører bil (Cherniack, 2011). 

Teknologien har også vist tegn på forbedringer i almene 

hverdagssituationer, som fx madlavning og hygiejne, blandt ældre med 

kognitive lidelser (Cherniack, 2011). Cherniack (2011) konkluderer sit 

arbejde ved at pointere, at VR tilbyder fleksible og omfattende 

muligheder i behandlingen af kognitive lidelser og demens, men 

introduktion af denne teknologi også stiller udfordringer, hvor især 

implementeringen af teknologien kan vise sig vanskelig (Cherniack, 

2011). 

  

García-Betances et al. (2015a) har undersøgt kognitiv træning blandt 

ældre gennem brugen af VR. Her fokuserer de på, hvordan VR kan 

bruges til rehabiliteringen af kognitiv formåen, og hvordan VR tilbyder 

nye muligheden (García-Betances et al., 2015). García-Betances et al. 

(2015) konkluderer, at VR som værktøj kan bruges til kognitiv træning, 

da teknologien understøtter forbedringen af adfærd og psykologiske 

symptomer blandt patienter med mild kognitiv svækkelse og patienter 

med Alzheimers sygdommen (García-Betances et al., 2015). Dog 

konkluderer García-Betances et al. (2015) også, at der er brug for 

omfattende samarbejde på tværs af faggrupper i behandlingen af 

patienter, fx hos læger, plejepersonale og de tekniske udviklere. 

  

Vi læner os op ad ovenstående forskning og konstaterer, at VR tilbyder 

værdi i behandlingen af kognitiv svækkelse blandt ældre. Derfor 

afgrænser vi specialet fra sygdommen demens, og afgrænser det 

ydermere fra Broparkens demente beboere. Vi finder kun sygdommen 

og dens symptomer relevant, hvis det direkte influerer medarbejderne 

og deres arbejdspraksis. 

  

Derudover skal det understreges, at specialet ikke redesigner VR, eller 

den bagvedliggende teknologi der muliggører brugen af VR, men i 

stedet fokuserer på de omkringliggende teknologier, der sætter 
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Broparkens plejepersonale i stand til at kunne facilitere en VR-

oplevelse. Vi bruger altså ikke kræfter på at designe VR til Broparken, 

men ser hvordan vi kan designe, så VR passer ind i Broparkens 

brugskontekst. Når vi vælger at fokusere på omkringliggende 

teknologier i denne sammenhæng, kunne man forestille sig løsninger i 

form af applikationer, der supporterer de ansattes arbejdsgange, eller 

wearable technology til at understøtte fleksibilitet og mobilitet. Man 

kunne også forestille sig et større fokus på brugen af data som et 

grundlag for behandling af Broparkens beboere, eller digitale løsninger 

der sparer medarbejderne tid og kræfter. I samme omgang bør vi 

understrege, at vi afgrænser os fra det indhold, der fremvises under en 

VR-session. Vi forholder os ikke til indholdet, og hvordan man kan lave 

passende indhold, men tager i stedet for givet, at Broparkens 

eksisterende indhold er relevant og tilfredsstillende. 

  

Vi afgrænser os ydermere fra de pårørende. Specialet involverer ikke 

de pårørende, og den rolle de pårørende kan have i forbindelse med 

realiseringen af VR. Derudover forholder specialet ikke sig til hele 

Broparken som institution, men kun de to afdelinger som vi har haft 

adgang til i samarbejdet med Broparken; Afdeling B1 Leve - Bomiljø og 

Afdeling B2 Psykiatrisk Bo Afdeling. Det er relevant, da Broparken 

huserer mange forskellige borgere. VR kunne passe ind i mange af 

disse miljøer, men er altså ikke en del af specialets fokus. 

  

Argumentet for udelukkende at fokusere på personalet findes i 

forbindelse med et tidligere pilotprojekt eksekveret af Broparken, og 

den domæne viden medarbejderne besidder. Realiseringen af VR som 

koncept hos Broparken er dybt afhængigt af de ansatte og deres 

motivation for at bruge VR i deres arbejdspraksis. At matche VR med 

medarbejderne er derfor afgørende, da de er individerne, der skal bruge 

værktøjet i dagligdagen. Derudover besidder de ansatte meget 

værdifuld viden og erfaringer om pleje af ældre demente. Den viden er 

yderst relevant, da ældrecentret udgør en unik målgruppe i en unik 

brugskontekst. 
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Egne idealer 
Specialet bygger på en ideologisk tilgang fra service design, som 

bygger på en tværfaglig forståelse af designprincipper. Som disciplin 

ligger service designs styrke i den holistiske tilgang, hvor informeret 

design opnås gennem brugerinddragelse i hele designprocessen, samt 

en gennemgående forståelse af målgruppen og service økologien. 

Services bliver optimeret eller innoveret fra brugerens perspektiv, 

hvilket leder til vedholdende værdi for servicens stakeholders. Denne 

tværfaglige og praktiske tilgang til designdisciplinen lægger grund for 

specialets afsæt, hvor vi agter at løse Broparkens udfordringer gennem 

jordbundne indsigter, og et løsningsforslag der reflekterer teknologiens 

reelle brugskontekst. Vi har ydermere et ideologisk standpunkt, da vi 

ønsker at skabe noget. Gennem specialets proces ønsker vi at kreere 

og give form til noget nyt. Det er et grundlæggende mål med specialet. 

Vi, som designere, ønsker at tage ansvar og bevidst skabe en brugbar 

løsning, der bunder i informeret design. Den valgte løsning skal også 

være realiserbar. Specialet tager udgangspunkt i en meget konkret 

udfordring med en eget konkret case partner. Dette skal vi have for øje  

gennem designprocessen. 

 

Designprocessen 
For at visualisere den proces specialet har været igennem, har vi 

udarbejdet en model. Denne model og den overordnede proces er 

inspireret af design thinking (Plattner, 2010). Design thinking er 

processuel tilgangsmåde til at løse problemer gennem reflekteret 

innovation, og bruges i forskellige industrier som et rammeværktøj 

(Brown, 2008). Design thinking tilbyder en metode til at tilgå problemer 

og løse dem. Overordnet set er modellen iterativ, og man bevæger sig 

frem gennem modellens opdelte faser for senere at gå tilbage 

(Plattner, 2010). På denne måder sikrer man, at man får afdækket og 

vendt alle aspekter flere gange og med forskellige perspektiver. Man 

får ydermere aktiveret ny viden, som vejer op imod i det tidligere 

arbejde, og lægger bund for velovervejede beslutninger. Design 

thinking arbejder med den tilgang, at man må have en dybdegående 

forståelse for de mennesker man designer til, for så at kunne matche 

behov med en passende teknologi og en overordnet forretningsstrategi 

(Brown, 2008). 
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[Figur 3: Model over specialets designproces, eget materiale] 

  

 Specialet har fulgt de fem faser fra design thinking, hvilket også vil 

fremgå gennem specialets udvikling. Hver fase vil blive introduceret 

løbende for læseren, i takt med at specialet tager form. I Figur 3 kan 

man ydermere se, hvilke metoder og redskaber der har været anvendt 

under de individuelle faser, for at komme i dybden med specialets 

problemstilling. Denne fulde størrelse af procesmodellen Bilag A. 

 

 Metodisk afsæt    
Dette er et service design speciale. Den proces og metodiske tilgang 

specialet har været underlagt stammer fra service designs værdisæt. 

Service design er et nyt og udviklende felt, men vi kategoriserer og 

forstår service design som en holistisk forståelse af et servicesystem 

(Mager & Sung, 2011). Man aktiverer tværfaglige metoder og værktøjer 

for at zoome ind på specifikke detaljer af brugeroplevelsen, samtidig 
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med at man forstår, at denne individuelle sekvens er en del af en større 

og holistisk økologi (Polaine et al., 2013, s. 81). Tværfaglighed er et 

vigtigt begreb inden for service design, da design disciplinen gør brug 

af alle metoder, der måtte være relevante for at forstå og innovere 

servicesystemer med øje for brugeren. Service design fokuserer på den 

holistiske brugerrejse, og adskillige metoder og værktøjer bliver taget i 

anvendelse for at analysere og forbedre denne rejse. Brugeren er en 

altafgørende faktor inden for service design (Stickdorn & Schneider, 

2011, s. 28). Uanset hvilken fase af designprocessen man befinder sig 

i, eller hvilket værktøj man har i brug, undersøges og perspektiveres 

alle indsigter med brugeren for øje. Brugeren er altid i centrum, og 

service design inddrager derfor brugercentrerede metoder og værktøjer 

igennem designprocessen (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 29). 

Slutteligt designer man for og med servicesystemets stakeholders. 

 

Man indgår aktivt i en dialog mellem brugere, organisation og relevante 

stakeholders for sammen at skabe værdi. Organisationen bag servicen 

er en afgørende faktor, og det er afgørende at analysere, hvorvidt 

organisationen supporterer brugerrejsen. 

  

Specialet balancerer mellem to design discipliner i form af service- og 

interaktionsdesign. Service design danner grundlag for vores egne 

idealer som designere, og den overordnede proces specialet går i 

gennem. Det er et service design speciale. Men vi inddrager også 

principper og teorier fra interaktionsdesign, da denne disciplin kan 

have en meget pragmatisk og partikulær tilgang, der indkapsler 

specialets formål. Specialet tager udgangspunkt i det situationelle og 

den unikke problemstilling Broparken står over for. Specialet falder 

under Fallman’s pragmatiske kategori (Fallman, 2003). Design 

tilgangen er pragmatisk, når den tager direkte udgangspunkt i den 

unikke situation. Design sker ikke hvor som helst men i en partikulær 

kontekst (Fallman, 2003). Denne kontekst består af mennesker, sociale 

konstruktioner og kultur. Under den pragmatiske tilgang analyserer 

designeren konteksten, og ser hvordan det foreslåede design udfolder 

sig i dialog med designsituationen. Den endelige løsning er et produkt 

af den dialog (Fallman, 2003). 

  

Vi gør brug af denne tværfaglige og holistiske tilgang for at skabe 

informeret design. Vi kigger bredt, og dykker ned specifikt for at skabe 

et informeret grundlag for design. Vi aktiverer disse metoder og 

værktøjer for at blive informeret og inspireret i samspil med den 

partikulære designsituation (Polaine et al., 2013, s. 40). For at skabe 

vedvarende værdi for brugeren og stakeholders er vi nødt til at forstå 

konteksten, som vores design skal indgå i. 

  

Både service- og interaktionsdesign bygger på en menneskelig 

forståelse. Som designer er det essentielt, at man dedikerer tid og 

ressourcer til at undersøge og forstå de mennesker og den kontekst, 

man designer til (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 108). Det er i direkte 

samspil med den pragmatiske tilgang (Fallman, 2003). For at danne 
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denne empatiske forståelse kan en lang række metoder og værktøjer 

tages i brug, og kan ydermere tilpasses til den unikke designkontekst 

(Lo ̈wgren & Stolterman, 2004, s. 31). Formålet med den empatiske 

forståelse er at erfare og forstå den kontekst, man designer til. 

Konteksten er unik og fremmed for os som designere, og man skal 

derfor ud og mærke og kortlægge de udfordringer og behov, der måtte 

være. Man skal ud og forstå den virkelighed, man skal designe til. Det 

er service designs, og vores, tilgang til at danne et informeret design 

grundlag. 

Desk research 
I vores ønske om at danne et informeret design grundlag startede vi 

med desk research (Moore, 2006, s. 106). Desk research kan bruges til 

at danne et overblik over designfeltet og relaterede problemstillinger 

andre har behandlet. Man kan med fordel undersøge andres arbejde, 

for at udforske de udfordringer tidligere designere har mødt, og 

hvordan de har løst dem. Det kan være med til at skærpe de 

efterfølgende undersøgelser, man udfører, da man gennem desk 

research kan afdække nye og usete problemstillinger (Moore, 2006, s. 

106). Som oftest vil andre have undersøgt lignende problemstillinger 

som ens egen, og desk research udgør en billig og hurtig måde at 

igangsætte den empiriske fase. Desk research kan ydermere være 

givende, når designfeltet indebærer en case partner. I vores aspiration 

for at inddrage og involvere case partneren gennem designprocessen 

bliver tid hurtigt en udfordring. At forberede sig optimalt inden et reelt 

møde er derfor gavnligt, så man ikke spilder tiden på aspekter man 

kunne have undersøgt andre steder, men i stedet sætter rammen for et 

produktivt og givende møde. 

Interviews 
Vi udførte interviews som et indledende skridt i vores undersøgende 

fase. Interviews kan bruges i mange sammenhænge, da det er en 

bevidst og planlagt samtale (Kvale, 1996). Interviewet adskiller sig fra 

almindelige samtaler, da der er et klart formål og nogle bestemte 

punkter, der skal vendes. Interviewet som værktøj er brugbart, da det 

kan undersøge og nuancere. Igennem interviewet kan man uddybe 

subjektiv betydning og mening, som kan nuancere de mere objektive 

indsigter (Kvale, 1996). Et semistruktureret interview kommer fra den 

udarbejdede struktur, der foregår inden selve interviewet. Man gør brug 

af en interviewguide for at sikre, at interviewet adresserer specifikke 

temaer (Kvale, 1996). Denne interviewguide kan intervieweren udnytte 

løbende for at sikre opfyldelsen af det grundlæggende formål, og 

samtidig lade samtalen løbe sin egen retning for at afdække nye og 

uforberedte vinkler. På denne måde bliver samtalen mere naturlig, 

mens struktur opretholdes i interviewets forløb grundet den 

udarbejdede interviewguide (Ayres, 2008). Det semistrukturerede 

interview som metode kræver meget af intervieweren, da det er 

interviewerens job at monitorere deltagernes svar, både verbalt og 
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nonverbalt. Udfordringen ved metoden ligger her, og det kan være 

svært at vurdere svarernes oprigtighed, da de åbne spørgsmål lægger 

op til fortolkning og evaluering (Ayres, 2008). Man kan imødekomme 

dette aspekt ved at stille opfølgende spørgsmål, der nuancerer 

deltagernes svar, og dermed afdækker flere vinkler af samme 

problemstilling. 

Tematisk analyse 
For at analysere og udtrække indsigter fra specialets udførte 

interviews, gjorde vi brug af metoden tematisk analyse (Braun & Clarke, 

2006). Tematisk analyse er en metode til at identificere, analysere og 

udtrække mønstre i kvalitative data, og kan hjælpe med at strukturere 

data for så at undersøge iboende fænomener nærmere (Braun & 

Clarke, 2006). Metoden kan bruges med forskellige formål, men er i 

dette speciale udført gennem et induktivt og semantisk udgangspunkt. 

Det vil sige, at vi har analyseret vores data fra interviewene uden at 

indsætte resultaterne i en eksisterende ramme. Vi har holdt de 

pågældende data specifik til den unikke kontekst, og vi har ladet disse 

data skabe billedet. Derudover har vi ladet data fortælle historien, og 

har ikke tilføjet en dybere mening med resultaterne. Data står alene i 

det partikulære, og visualiserer nogle indsigter, der kun bliver sat i 

relation til den gældende designsituation. Dette er en bevidst og valgt 

fremgangsmåde (Braun & Clarke, 2006). 

Feltstudie 
Vi gennemførte et feltstudie som led i vores dannelse af en empatisk 

forståelse for vores målgruppe. Feltstudiet hører under etnografi 

(Blomberg et al., 2003), som er det systematiske studie af mennesker 

og kultur. Etnografi er en kvalitativ metode, som har fået en rolle i 

design, da metoden kan udforske brugskonteksten, man designer til. 

Formålet med feltstudiet som metode er at forstå, hvorfor og hvordan 

brugerne agerer (Goodman et al., 2012, s. 213). Feltstudier tilfører stor 

værdi, da man som designer kan observere brugeren i naturlige 

omgivelser og dermed observere deres naturlige ageren (Blomberg et 

al., 2003). Forskere har konkluderet, at der en forskel mellem brugeres 

udsagn og deres reelle handlinger (Blomberg et al., 2003). Brugere vil 

ofte agere anderledes end deres egen udlægning i et interview, hvor 

pålidelighed kan være en faktor (Conway et al., 1995), og feltstudiet er 

derfor en værdifuld metode til at nuancere interviews og den reelle 

brugskontekst. Feltstudiet giver muligheden for at observere brugeren i 

den reelle brugskontekst i stedet for et laboratorium eller et 

mødelokale (Goodman et al., 2012, s. 215). Den reelle brugskontekst er 

et vigtigt perspektiv, da den kan være med til at påvise, hvad der skaber 

værdi og frustrationer i brugerens hverdag, samt hvilke aktiviteter eller 

teknologier der optager deres opmærksomhed. Derudover kan vi 

gennem feltstudier undersøge målgruppens fysiske arbejdsrum, deres 

mentale modeller og arbejdsrutiner (Hall, 2013). Disse aspekter gør, at 
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vi kan designe til den reelle brugskontekst og derved undgå at tage 

beslutninger ud fra egne erfaringer og præferencer. 

Video Card Game  
Som en opfølgende metode på feltstudiet gjorde vi brug af Video Card 

Game (Buur & Soendergaard, 2000) Metoden havde to formål; (1) vi 

brugte det til at dokumentere vores observationer gjort i løbet af 

feltdagen, og vi brugte metoden til at italesætte de indsigter, vi havde 

gjort os i den følgende evaluering med Broparken. Video Card Game 

som metode kan bruges til at skabe et fælles sprog mellem designere 

og målgruppen. Dette fælles sprog kan udmunde i en fælles opfattelse 

af centrale udfordringer, der resulterer i designmuligheder (Lucero et 

al., 2016), samt at give målgruppen en opfattelse af deres andel i 

designets udvikling. 

  

Video Card Game kan også aktivt bruges som metode i en evaluering. 

Som designere kan man præsentere ens indsigter gennem video 

kortene, og målgruppen kan bruge de fysiske kort som et 

kommunikerende redskab. Metoden kan dermed danne ramme for en 

design diskussion gennem dets fysiske og håndgribelige 

karakteristika. Kortene, der indgår i Video Card Game, kan understøtte 

deltagernes argumenter, og bruges til at italesætte vigtige aspekter af 

målgruppens arbejdsgange, resulterende i et mere brugerdreven og 

informeret designgrundlag (Buur & Soendergaard, 2000). 

  

Vores brug af Video Card Game afviger på et centralt punkt, da vi 

bruger billeder og ikke videoklip. Dette sætter nye rammer for metoden, 

og vil derfor frembringe et anderledes sæt resultater. Vi anser dog 

inddragelsen af Lucero et al.’s (2016) teori som brugbar, da vi på nyttig 

vis kan drage inspiration til vores tilpasning af metoden. En vigtig fase 

er de forberedende skridt og især udvælgelsen af billeder. Målgruppen 

vil udelukkende forholde sig til de udvalgte billeder, da de ikke kan tage 

stilling til ekskluderede data (Lucero et al., 2016). Valget af billeder 

sætter rammen for hele øvelsen, og billederne skal derfor udvælges 

nøje. Her skal man gennem grundige overvejelser vælge billeder, der 

repræsenterer målgruppens hverdag set udefra, og ydermere vælge 

billeder der indfanger interessante punkter (Lucero et al., 2016). 

Empathy Map 
For at analysere data udtrukket fra vores feltstudie arbejdede vi med et 

empathy map (Crandall, 2010). Empathy map som værktøj kan 

benyttes til at iscenesætte brugerens behov gennem kategoriserede 

observationer for derefter at udtrække centrale indsigter. Værktøjet er 

især brugbart i forbindelse med feltstudier, hvor observationsnoter 

konverteres til konkrete indsigter (Crandall, 2010). Gennem et empathy 

map kan danne en forståelse for målgruppens behov, og de værdier 

målgruppen besidder som individer (Dam & Siang, 2017). Værktøjet 

kan føre til en bedre empatisk forståelse for målgruppen, og kan 
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proaktivt transformere observationer til konkrete designmuligheder. Et 

empathy map kan indramme og opsummere adfærdsmønstre og 

emotionelle forhold, der er vigtige for forståelsen af målgruppen, men 

som ellers kan være svære at dokumentere (Dam & Siang, 2017). 

Arkitektonisk blueprint 
Med ønske om at visualisere og konkretisere den partikulære 

brugskontekst har vi udviklet et arkitektonisk blueprint. Der er ikke tale 

om et blueprint i ordets oprindelige betydning fra starten af det 20. 

århundrede (Greenberg & Howe, 1913), som er en fotografisk 

kopierings metode, hvorpå en arkitekttegning reproduceres, og kopien 

overleveres til anvendelse i konstruktionsindustrien (Liebing, 1999, s. 

575). Derimod forstås blueprint i denne kontekst som en måde at 

afbilde de fysiske rammer for at skabe en fælles forståelse for de 

elementer, der har en indflydelse på brugskonteksten. Til forskel fra 

Scarduzio et al. (2011), benytter vi ikke blueprintet som en abstrakt 

metafor. Tværtimod bruger vi det arkitektoniske redskab til at 

konkretisere og visualisere (Goodall, 2008). 

  

Dog stemmer blueprintets formål overens med Greenberg & Howe’s 

(1913) beskrivelse af værktøjets værdi, når de siger, at blueprintet kan 

bruges som en fælles referenceramme (Greenberg & Howe, 1913). Et 

blueprint er værdifuldt, da værktøjet danner en fælles reference. Hvis 

der blot refereres til specifikke elementer af de fysiske rammer, uden 

en tilhørende visualisering, kan det ikke undgås, at læseren danner sine 

egne mentale billeder af stedet. For at afbildningen af konceptet i de 

fysiske omgivelser skal give mening, er det nødvendigt at 

brugskonteksten optegnes (Goodall, 2008). Specialet gør ikke brug af 

abstrakte metaforer, da vi har at gøre med en virkelig lokation, hvor 

mennesker reelt har deres dagligdag og daglige arbejdsgang. Derfor 

kan vi med fordel inkorporere løsningen i disse virkelige rammer. 

  

I et blueprint har man mulighed for at optegne de dele af rummet, man 

ønsker at sætte fokus på. Man kan lade andre dele, der for forståelsen 

af konteksten ikke er af værdi, forblive ufærdige på papiret med 

mulighed for at blive fyldt ud på et senere tidspunkt (Greenberg & 

Howe, 1913). Slutteligt er blueprintets funktion i vores tilfælde at 

fungere som et road map eller muse map (Madison, 2005) og dermed 

en rettesnor. Vi bruger dette kort til at strukturere indhold for 

blueprintet. Derved kan vi tage højde for placering og forhold mellem 

elementer gennem en struktureret proces. 

 

Det er yderst vigtigt i denne sammenhæng at pointere, at det 

arkitektoniske blueprint inkorporeret som metodisk værktøj i dette 

speciale intet har at gøre med et service blueprint (Polaine et al., 2013, 

s. 91) Et service blueprint udarbejdes med helt andre formål, og de to 

blueprints har minimalt til fælles. Specialet gør ikke brug af et service 

blueprint. 
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Customer Journey Map 
Vi har valgt at opsummere og konkludere vores indsigter om 

medarbejdernes arbejdsdag gennem et customer journey map (Polaine 

et al., 2013, s. 105). Værktøjets formål er at visualisere brugerens rejse 

og oplevelse med en service, og sætter fokus på de interaktioner, som 

har en afgørende effekt på brugerens oplevelse. Et customer journey 

map (CJM) udvikles med fokus på den unikke brugerrejse, og værktøjet 

kan derfor være med til at konkretisere og kortlægge en ellers abstrakt 

brugskontekst. CJM kan bruges til at identificere problemer, 

brainstorme og som et rammeværktøj (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 

151). CJM er et af de mest populære værktøjer, da man ved at 

kortlægge hele brugerens interaktion med en service, kan forstå, hvad 

der forårsager mulige udfald, og hvilke elementer af rejsen man kan 

optimere (Polaine et al., 2013, s. 105). Tid er et vigtigt aspekt af CJM, 

da en oplevelse udvikler sig over tid, og tid kan ydermere være årsagen 

bag eller løsningen for designmuligheder (Polaine et al., 2013, s. 105). 

CJM kan være med til at visualisere og fortælle en historie om 

målgruppen. Værktøjet dykker direkte ned i det partikulære, og 

fremviser en brugerrejse som en fælles reference for videreudvikling af 

design. 

 

 

Brainstorm 
I gennem specialets forløb er mange ideer opstået løbende, ud af det 

blå og på farten. Dog har vi også haft tidslommer dedikeret direkte til 

idégenerering, til brainstorming (Kelley, 2001). Kelley (2001) påstår, at 

brainstorming er en misforstået og undervurderet måde at løse design 

udfordringer. Kelley (2001) argumenterer, at mange tager en 

brainstorm for givet, og udnytter ikke det faktum, at de kan blive bedre 

til at brainstorme ved at tage selve værktøjet mere seriøst (Kelley, 

2001). I sit arbejde præsenterer Kelley (2001) syv hjælpemidler til at 

sætte rammerne for en god brainstorm. Et af de mere kontroversielle 

råd er kvantitet. Kelley (2001) anbefaler, at man producerer mange 

ideer, da man gennem kvantitet vil udvikle kvalitet. Derudover fokuserer 

han på tidshorisonten for en brainstorm session, udnyttelse af rummet, 

de fysiske attributter og visualiseringer (Kelley, 2001). Kelley’s (2001) 

overordnede argument er, at man ikke bare brainstormer, men at 

brainstorme er en dedikeret og planlagt aktivitet, man bør udnytte 

hyppigt og forbedre kontinuerligt. 
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Mind map 
Et værktøj vi har brugt inden for brainstorming er et mind map (Buzan & 

Buzan, 1996). Et mind map organiserer information i hierarkier og 

kategorier. Men et mind map udvikles i en simpel og illustrativ stil for 

at fremme kreativitet og associationer (Buzan & Buzan, 1996). Grene 

løber ud fra kortets billede i midten, som er kortets overordnede fokus. 

Tanker, ideer og associationer springer ud af midten, og information 

struktureres hierarkisk ud fra midten. Ord koges helt ned til den 

centrale værdi i sammenspil med grafiske elementer, hvilket gør, at 

man kan holde det fulde overblik, og forbinde kortets indhold på tværs 

af kategorier (Buzan & Buzan, 1996). 

Sketching 
Specialets mest brugte redskab er afgjort sketching (Buxton, 2007). 

Sketching, grundet dets uforpligtende og alsidige natur, er relevant 

gennem hele designprocessen, og kan benyttes til mange forskellige 

formål (Buxton, 2007). Sketching er en værdifuld metode til at generere 

ideer, da skitser udvikles fra eksisterende viden, og fortolkningen af 

skitsen kan lede til flere og uudforskede ideer. Der er altså et aktivt 

forhold mellem ideer og skitseringer (Buxton, 2007). Skitser er er 

udforskende og opsøgende. De er med til at afdække tanker og 

muligheder. Skitser prøver at illustrere forslag, og bevæger abstrakte 

ideer til det håndgribelige (Buxton, 2007). Slutteligt er skitser  

uforpligtende. De kan kasseres omgående, da de hverken koster tid 

eller penge. På grund af disse fordele kan man altid sketche og udnytte 

redskabets didaktiske karakteristika til at afdække og afprøve 

utilsigtede muligheder. 

  

 
[Figur 4: A Sketch of a Dialogue with a Sketch (Buxton, 2007, s. 144)] 
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Storyboard 
Vi har i løbet af specialets udformning udarbejdet adskillige 

storyboards og mere specifikt fortællende storyboards (Greenberg et 

al., 2012). Vi har gjort brug af det fortællende storyboard med to 

konkrete formål: at udforske muligheder samt at kommunikere 

løsninger. Greenbergs et al. (2012) beskriver det fortællende 

storyboard som et værktøj til at formidle kontekst. Gennem skitser, 

interaktion, bevægelser og tekst kan man fortælle en historie om 

brugeren og det udviklende brugsscenarie over tid (Greenberg et al., 

2012). Det fortællende storyboard kan være med til at kommunikere 

kontekst, de personer scenariet involverer, og det fysiske miljø der 

udspiller sig i. Vi har igennem specialet sketched vores storyboards for 

efterfølgende at transformere dem til simple grafiske illustrationer. 

Som beskrevet ovenfor, er der mange fordele ved at starte med at 

sketche, og vi kan ved at sketche vores storyboard komme vidt 

omkring, afprøve forskellige scenarier, og løbende konkretisere og 

skærpe løsningen ved at sætte den i en brugskontekst (Buxton, 2007). 

At sketche storyboardet er ikke et spørgsmål om low vs. high fidelity, 

men nærmere at bruge de passende værktøjer til det specifikke formål 

(Buxton, 2007). Vi har gennem sketching af storyboards kunne 

udforske løsningsforslag og skærpe ideer ved at indsætte dem i en 

konkret brugskontekst. 

 

Interaktive wireframes 
For at videreudvikle og konkretisere vores skitserede løsning benyttede 

vi os af wireframes (Garrett, 2011, s. 128). Wireframes samler og 

visualiserer alle tanker, der er gået forud. Wireframes integrerer både 

informationsarkitektur, indhold og navigation, og lægger grund for det 

overordnede design. Wireframes er forbundet direkte til sketches, og 

de to har et meget dynamisk forhold, da udformningen af begge byder 

op til dialog. Wireframes står som det overordnede skelet for designet, 

og er en konkret visualisering af konceptet (Garrett, 2011, s. 133). I 

relation til Buxtons (2007) optegning mellem sketches og prototyper er 

det i denne fase, man bevæger sig fra det eksplorative og opsøgende 

til det mere konkrete og løsningsorienterede. 

  

Vi valgte ydermere at gøre vores wireframes interaktive, så vi kunne 

gøre dem mere virkelighedsnære, og aktivt bruge vores wireframes til 

at skærpe vores løsning, samt at bruge de interaktive wireframes som 

et led i evalueringsprocessen af vores løsning. Buchenau & Suri (2000) 

argumenterer, at brugen af prototyper omhandler at skære støj væk og 

skrue op for de aspekter, som man ønsker at undersøge. De 

præsenterer begrebet den oplevende prototype (Buchenau & Suri, 

2000). Begrebet fremhæver det erfaringsmæssige og oplevende 

aspekt af prototyper for at kreere en virkelighedsnær oplevelse i 

interaktionen mellem bruger og prototype. Buchenau & Suri (2000) 

præsenterer, hvordan man kan bruge denne slags oplevende 
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prototyper til at udforske mulige løsninger, men også til at 

kommunikere løsningen til målgruppen. Gennem oplevende prototyper 

vil målgruppen få en mere fyldestgørende erfaring og forståelse af 

løsningen. Buchenau & Suri (2000) siger: “[...] Experience Prototype is 

any kind of representation, in any medium, that is designed to 

understand, explore or communicate what it might be like to engage 

with the product, space or system we are designing.” (s. 425). 

Fysisk prototype 
I overensstemmelse med Buchenau & Suri (2000) udviklede vi en 

fysisk prototype for at evaluere og teste konceptet. I den evaluerende 

fase var det intentionen at se den rolle artefakter kan spille i brugernes 

liv (Houde & Hill, 1997). For at sikre at konceptet er håndgribeligt for 

målgruppen, er de artefakter der indgår i konceptet af high-fidelity 

(Houde & Hill, 1997, Buxton, 2009). Det er hensigten, at målgruppen 

gennem denne slags prototyper får en fornemmelse for the look and 

feel (Houde & Hill, 1997), for at se hvordan løsningen kan indgå og 

blive en integreret del af deres hverdag. Det skal for målgruppen føles 

ægte - men det er ikke nødvendigvis ægte. Knapp et al. (2016) 

beskriver det “To get trustworthy results in your test [...], you can’t ask 

your customers to use their imaginations. You’ve got to show them 

something realistic. If you do, their reactions will be genuine.” (Knapp 

et al., 2016, s. 168). Ved en prototype af lav nøjagtighed, som en paper 

prototype (Buxton, 2009), vil testpersonernes reaktioner og indlevelse 

ikke være oprigtig, da det for deltagerne vil være tydeligt, at prototypen 

de præsenteres for er falsk (Knapp et al., 2016). Skønt low-fidelity 

paper prototypes (Buxton, 2007) har deres validitet og brugbarhed i 

mange sammenhænge, vil det ofte ikke være noget, der kan give et 

virkelighedstro indtryk af produktet (Knapp et al., 2016). 

  

Buxton (2007) præsenterer i sit arbejde en teknik til at præsentere en 

prototype, der føles og erfares ægte, men ikke er det. Denne teknik 

kaldes for Wizard of Oz (Buxton, 2007). Man kan gennem denne teknik 

kreere prototyper, der føles ægte for testpersonerne, hvilket øger deres 

indlevelse og evaluerende rolle. Det er afgørende for denne slags 

prototyper, at de ikke fremstår som værende skitser eller falske 

(Buxton, 2007, Knapp et al, 2016). Frem for at teste og evaluere på en 

løsning, der er blevet programmeret, er det mere hensigtsmæssigt at få 

afprøvet løsningen på et prototypestadie (Plattner, 2010), så eventuelle 

rettelser er lettere at inkorporere i den næste iteration. 

Expert review 
For at få evalueret vores koncept gjorde vi brug af et expert review 

(Hollingsed & Novick, 2007). Expert review er en ældre metode, der 

udspringer fra Nielsen og Molich’s (1990) udvikling af den heuristiske 

evaluering. I deres arbejde præsenterer Nielsen og Molich (1990) et 

sæt regler og retningslinjer for at fokusere på brugerens oplevelse og 

identificere de elementer, der skaber problemer for brugerens 
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interaktion med produktet. Det resulterer i en række designforslag til at 

løse eventuelle problemer, som udgør den heuristiske evaluering. 

Denne evaluering har gennem årene udviklet side produktet expert 

review (Korhonen, 2016). Et expert review differentierer sig fra den 

originale heuristiske evaluering, da man gennem brugen af expert 

review tager det for givet, at den valgte ekspert, der skal foretage 

ekspertvurderingen, har en forståelse for de heuristiske retningslinjer, 

og dermed tager dette aspekt med i sin vurdering (Korhonen, 2016). 

Uden kendskab og erfaring med de heuristiske retningslinjer kan 

individet ikke anses som værende ekspert (Korhonen, 2016). Expert 

reviewet differentierer sig, da metoden ikke kun tager højde for de 

heuristiske principper, men tager relevant viden og erfaring med fra 

andre designdiscipliner. 

Brugerevalueringer 
Med det formål at nuancere evaluering af vores koncept fulgte vi 

expert reviewet op med en formativ brugerevaluering (Hewett, 1986). 

Den formative brugerevaluering finder sted i løbet af konceptets 

udformning, hvor man udsætter løsningsforslaget for kritik og analyse 

for at undersøge og skærpe eventuelle mangler (Tulis & Albert, 2013, s. 

42). Dette kan være behov, der ikke er adresseret, eller generelle 

svagheder i løsningsforslaget. Man gør dette i løbet af processen for at 

opfange eventuelle mangler inden videreudvikling. Den formative 

brugerevaluering er en subjektiv evaluering, der bygger på kvalitative 

data, og man skal derfor være omhyggelig i valg af evaluator (Tulis & 

Albert, 2013, s. 42). Man kan med metoden dykke ned i specifikke 

fokusområder eller evaluere det overordnede koncept (Hewett, 1986). 

Kushniruk (2002) adresserer i sit arbejde nødvendigheden for 

formative evaluering i løbet af designprocessen inden for 

sundhedssektoren. Kushniruk (2002) argumenterer, at 

sundhedssektoren er et komplekst og udfordrende design miljø, og 

løbende evaluering er derfor nødvendig for at kunne fuldføre iterative 

designprocesser. 

  

Som et afsluttende element i specialet udførte vi en summativ 

brugerevaluering med målgruppen (Tulis & Albert, 2013, s. 43). Den 

summative brugerevaluering iværksættes, når løsningsforslaget er 

færdig designet eller tæt på. Man udfører denne afrundende evaluering 

for at verificere, hvorvidt løsningsforslaget imødekommer 

målgruppens behov og de oprindelige målsætninger (Tulis & Albert, 

2013, s. 43). Hvor formative brugerevalueringer fokuserer på at finde 

mulige forbedringer, så vil den summative brugerevaluering fokusere 

på evaluere løsningsforslaget mod en række kriterier. 
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Specialets afsæt 
For at give en forståelse for specialets afsæt og Broparkens 

udgangspunkt er det vigtigt at fremlægge vores relation til case 

partneren og vores tidligere arbejde, da begge aspekter har haft 

indflydelse på specialets fokus. 

Broparken 
Broparken er et offentligt ældrecenter, der ligger i Rødovre Kommune 

under Region Hovedstaden, og blev indviet tilbage i 1969 (Ældrecentret 

Broparken, 2017). Stedet består af mere end 100 ét-rums boliger, der 

hver har plads til én borger. Boligen er borgerens private bolig, og 

borgeren er selv herre i eget hus. Centeret er inddelt i boliggrupper af 

forskellige størrelser, der hver huser 8 til 12 boliger. Hvert af disse 

afsnit har et tilknyttet spise- og opholdsareal. Broparken favner bredt, 

og har borgere boende af forskellig karakter, og har ydermere plads til 

rehabiliteringsforløb og akutpleje. Det er dermed ikke kun demente 

borgere, der bor på Broparken, selvom denne målgruppe fylder meget. 

Borgernes diversitet betyder også forskellighed blandt de ansatte 

faggrupper. 

 

 

VR hos Broparken 
I denne indledende fase bør vi specificere, hvad VR består af i relation 

til Broparken. VR forekommer i mange afskygninger, men i forbindelse 

med Broparken fokuseres der udelukkende på 360°-videoer fremvist 

gennem VR-teknologi. 360°-videoer kan opleves på mange platforme, 

men kan have en mere fordybende effekt, når man oplever indholdet i 

VR. Det er dermed videoer, der er indholdet, og der er følgelig ikke 

programmet VR indhold. Videoerne er specifikt lavet til Broparken i 

forbindelse med det tidligere pilotprojekt. Dog skal det understreges, at 

specialet ikke fokuserer på videoernes indhold. Indholdet 

medarbejderne skal facilitere for beboeren er altså 360°-videoer. VR 

kommer også i mange afskygninger, når det kommer til det praktiske 

hardware, der muliggør teknologien. Her ligger der også nogle faste 

rammer i forbindelse med VR hos Broparken. Hardwaren der indgår i 

ligningen består af fire komponenter: 

  

1. Et personligt head mounted display (HMD) til borger 

2. Et personligt par høretelefoner til borger 

3. En smartphone til borger, ikke personlig og bruges i alle VR-

sessioner 

4. En tablet til medarbejder, ikke personlig og bruges i alle VR-

sessioner 
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Disse fire komponenter er hardwaren, der bruges hos Broparken. Valg 

af mærke og tekniske specifikationer inden for hardware er ikke en del 

af specialets fokus, men indgår naturligvis i overvejelserne bag den 

designløsning, som specialet præsenterer. Dog har specialet et stort 

fokus på det device, som medarbejderen administrerer i forbindelse 

med en VR-session. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt det er muligt at 

udnytte dette device for at sikre en mere fyldestgørende oplevelse for 

medarbejderne, og udnytte den iboende teknologi for at styrke deres 

faciliterende rolle. 

  

 
[Figur 5: Hardware i brug hos Broparken, eget materiale] 

 

 

Gruppens forhold til Broparken 
Samarbejdet mellem specialegruppen og Broparken er ikke nyt, da det 

opstod tilbage i september 2016. Det var i denne periode, Broparken 

introducerede den første VR-prototype på ældrecentret i forbindelse 

med et daværende pilotprojekt. Formålet med pilotprojektet var at 

undersøge, hvorvidt VR overhovedet var en god idé, og hvorvidt VR var 

værdifuldt for Broparkens demente beboere. Pilotprojektet havde de 

dementes livskvalitet som den overordnede målestok. Vores 

specialegruppe var tilknyttet dette pilotprojekt, da vi sammen med to 

andre studerende fra ITU gjorde denne case til vores semesterprojekt i 

faget User Experience (UX). Her fulgte gruppen 

implementeringsprocessen, og var med til at observere og måle på 

brugen af VR fra allerførste gang og et par måneder frem. I denne 

forbindelse har specialegruppen besøgt Broparken og dens 

medarbejdere adskillige gange, og har udviklet et kendskab til 

arbejdspladsen og dens medarbejdere. Dette har medført, at vi har 

kunne trække viden og erfaringer med fra det tidligere projekt og 

ydermere muliggjort en hurtigere opstart, da mange praktiske aftaler 

var på plads. Vores tidligere arbejde har dermed haft en direkte 

indflydelse på specialets fokus og problemstilling. 
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Vores tidligere arbejde 
Som nævnt har vi arbejdet sammen med Broparken på et relateret 

projekt i efteråret 2016 (Bilag B). Vores rolle i det daværende projekt 

var at analysere en VR-prototype leveret til Broparken af en ekstern 

leverandør som led i et pilotprojekt. En lang række metoder og 

værktøjer fra UX-verden blev taget i brug, hvor vi analyserede forholdet 

mellem relevante stakeholders, og prototypens præstation integreret i 

den reelle brugskontekst. Derudover besøgte vi Broparken adskillige 

gange for at observere interaktionen mellem beboer, medarbejder og 

prototypen. Vores arbejde konkluderede, at den daværende prototype 

havde nogle klare problemer, hvor især opsætningen af systemets 

enheder var for teknisk krævende (Bilag B). På trods af disse 

vanskeligheder anså Broparken tiltaget for at have en overordnet 

positiv effekt. Man konkluderede dette, da man så en forbedret 

livskvalitet hos et flertal af de beboere, der deltog i forsøget. Begrebet 

livskvalitet blev målt af medarbejderne og projektets ansvarshavende 

gennem evalueringsskemaer, og blev endeligt konkluderet gennem 

udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) (Teknologisk 

Institut, 2017). Dog var den tekniske kompleksitet en potentiel barriere 

for projektets videreførelse og en presserende problemstilling for 

pilotprojektets stakeholders. Denne analyse viste sig at være korrekt, 

da pilotprojektet blev ophævet, blandt andet på grund af de mange 

tekniske komplikationer. Det var i denne sammenhæng, at speciale 

samarbejdet mellem Broparken og os blev realiseret i jagten på en ny 

og mere passende prototype. 

Formål med ny løsning 
Det nye koncept skal udvikles med det formål, at den tager højde for 

den målgruppe og den brugskontekst, hvori konceptet skal fungere. 

Det var et af de store problemer med prototypen i det tidligere 

pilotprojekt. For at løse denne udfordring gør vi brug af en anderledes 

tilgang, hvor vi sætter brugeren i fokus. Fra et service design perspektiv 

anser vi forståelsen for medarbejderne og deres arbejdsgang som 

afgørende for konceptets overordnede succes, og derfor kommer vi 

med en anden tilgang til designudfordringen. 

 
[Figur 6: Tilgang til design udfordring, eget materiale] 



 27 

 Som udgangspunkt har formålet med projektet ellers ikke ændret sig 

med tiden. Konceptet skal kunne indgå i Broparkens arbejdspraksis og 

realisere en oplevelse mellem beboer og medarbejder, hvor den 

demente beboer forevises en 360°-video i VR. Det skal virkeliggøres 

ved, at en smartphone indsættes i et HMD, som anbringes på hovedet 

af beboeren. Videoen afspilles, mens medarbejderen ved siden af 

faciliterer sessionen, og spørger ind til den dementes oplevelse. 

 

 
[Figur 7: VR-session hos Broparken, eget materiale] 

 

 

Målgruppen 
Specialets fokus, og den målgruppe der involveres gennem 

designprocessen, er Broparkens ansatte. Nærmere betegnet er det de 

ansatte, der skal facilitere selve VR-oplevelsen på daglig basis, og de 

som vil have mest kontakt med løsningen. De er afgørende for 

realisering af VR, da det er individerne, der er ansvarlige for den daglige 

pleje af de demente. Dette speciale gør ikke brug af personaer, men 

designer i stedet til den reelle og virkelige målgruppe. Personaer har 

ellers i mange år haft en fast plads inden for brugercentrerede 

designprocesser (Nielsen, 2004). Vores argument for at fravælge 

brugen af personaer ligger i målgruppen. Vi argumenterer, at der i 

vores tilfælde ikke findes stærkere data, end det vi kan trække ud fra 

den egentlige målgruppe. Vi anser ikke værdi i at udvikle personaer, da 

vi har en reel og håndgribelig målgruppe som case partner. Løsningen 

udvikles specifikt til dem. Beslutninger og overvejelser gennem 

designprocessen bør derfor reflektere de virkelige mennesker, som vi 

designer til. Personalet hos Broparken består af forskellige 

arbejdsfunktioner, der kategoriseres som følgende: 

  

• Social- og sundhedshjælpere 

• Social- og sundhedsassistentelever 

• Social- og sundhedsassistenter 

• Sygeplejersker 
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En demensafdeling hos Broparken består på daglig basis af 3-5 

medarbejdere til 11-12 beboere. Tallene varierer lidt pga sygdom 

blandt medarbejderne, afspadsering, til- og afgang af SOSU-elever, 

dødsfald blandt beboerne og en grad af underbemanding blandt 

personalet. Medarbejderne deles og samarbejder om de daglige 

opgaver. Dog får den enkelte medarbejder tilknyttet beboere til deres 

ansvarsområde, og de udvikler dermed et nært forhold. Dette forhold 

og deres daglige virken gør, at personalet ligger inde med vigtig 

fagligviden. De har en unik forståelse for, hvad det vil sige at arbejde 

med og varetage ældre demente. Et ældrecenter bestående af 

demente beboere er en unik arbejdsplads med en unik brugskontekst. 

At forstå de mange faktorer, der influerer personalets arbejdspraksis, 

kræver derfor et nuanceret perspektiv på linje med service designs 

holistiske tilgang. 
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Empathize 
I tråd med vores proces ønsker vi at gøre brug af en række metoder til 

at undersøge og forstå vores målgruppe. Vi har brug for at afdække en 

række aspekter for at kunne sætte os i målgruppens position. Vi skal 

derfor ud i marken og interviewe, observere og mærke personalets 

dagligdag på egen krop. Vores forståelse af Broparkens medarbejdere 

og deres arbejdspraksis begynder med desk research. 

Desk research 
For at forstå målgruppen og deres arbejdspraksis undersøger vi 

relaterede forskningsprojekter. Vi ønsker at undersøge arbejdsmiljøet, 

hvori målgruppen skal interagere med VR-løsningen, evalueringen af en 

VR-session, samt relaterede indsigter for faciliteringen af VR-

oplevelser. 

 

Et relevant aspekt i medarbejdernes facilitering af VR-oplevelsen er 

deres kognitive belastning, og hvordan vores løsning kan tage højde for 

arbejdssituationer, der influerer på deres mentale tilstedeværelse. 

Potter et al. (2004) har kortlagt sygeplejerskers arbejdsdag og 

analyseret hvilke elementer, der afbryder dem i deres arbejdsopgaver, 

og hvilke konsekvenser disse afbrydelser kan have. Potter et al.’s 

(2004) arbejde tager udgangspunkt i sygeplejersker, hvis 

arbejdsopgaver differentierer sig fra vores målgruppes, men mange 

ligheder kan trækkes til specialets fokus. Deres kortlægning af 

sygeplejerskernes arbejdsdag konkluderer, at daglige opgaver ofte 

afbrydes, og dette fører til fejl (Potter et al., 2004). Sygeplejerskerne er 

nødsaget til at multitaske gennem dagens aktiviteter, hvilket resulterer 

i utilsigtede fejl. Disse fejl understreger vigtigheden af, at undersøge og 

forstå den verden medarbejderne arbejder i, og de virkelige rammer 

patientpleje udføres i. Dette kan nemlig have en afgørende effekt på 

løsningen, der skal indgå i brugskonteksten. 

  

Konklusionerne fra Potter et al. (2004) støttes af Ash et al. (2005), som 

undersøgte de utilsigtede konsekvenser ved systemfejl inden for 

patientpleje. Deres arbejde fokuserer på nødvendigheden for at 

designe til arbejdspladsens specifikke miljø, og de konsekvenser der 

opstår, hvis dette aspekt ikke er tilgodeset (Ash et al., 2005). Ansatte, 

der beskæftiger sig med sundhedspleje, vil ofte opleve at blive afbrudt i 

deres forehavende. Det kræver en løsning, der tager højde for dette 

aspekt. Ash et al. (2005) inddeler problemstilling med kognitiv formåen 

i to kategorier: interfaces der ikke imødekommer den høje frekvens af 

afbrydelser i brugsscenariet, og interfaces der forårsager en kognitiv 

overbelastning, da de præsenterer store og krævende tekstmængder 

(Ash et al., 2005). I overensstemmelse med Potter et al. (2004), har 

Ash et al. (2005) observeret sundhedspersonales tendens til 

multitasking. Personalet afbrydes af patienter, kolleger og telefoner. 

Personalets evne til at agere på det højest kognitive niveau udfordres 
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af eksterne elementer i konkurrence for deres opmærksomhed. Det er 

en udfordring, men også en realitet inden for sundhedspleje. Denne 

indsigt konkluderes af Potter el al. (2005) i deres rapport om 

sygeplejerskers kognitive belastning i arbejdsmiljøet. At acceptere og 

tillade disse afbrydelser kunne føre til et mere passende design, der 

inkorporerer den reelle brugskontekst. Her kunne man blandt andet 

undersøge muligheden for at udnytte attributter som påmindelser, 

feedback og simple indtastninger for at tillade afbrydelser i 

interaktionen mellem medarbejder og device. På denne måde 

implementerer vi ikke teknologi, som medarbejderne skal adaptere til, 

men designer i stedet til deres hverdag og behov. Vi bygger på en 

forståelse for deres arbejdsmiljø, og præsenterer en løsning, der 

stemmer overens med deres virkelighed. Dette kan være med til at 

sikre en nemmere og hurtigere integration af VR. 

 

Vi ved gennem samtaler med Broparken og Rødovre Kommune, at 

evalueringen af den enkelte VR-session mellem medarbejder og beboer 

er et vigtigt element. Evalueringen skal give en overordnet indikation af 

brugen af VR som værktøj fra et ledelsesperspektiv, men skal også 

understøtte den enkelte medarbejder før, under og efter en VR-session. 

Medarbejderen skal kunne bruge summen af evalueringer til at 

forberede en succesfuld VR-session med en given beboer, samt bruge 

evalueringsskemaet til at følge op på den afrundende samtale, der 

foregår efter en session. Dette var også ideen under implementeringen 

af den første VR prototype i det tidligere pilotprojekt. Dog mislykkede 

dette aspekt, da brugen af evalueringsskemaer allerede blev opgivet 

inden for første uge. Rent praktisk var dette evalueringsskema en A4-

side, der skulle udfyldes manuelt. For at indtænke dette element i 

løsningen kigger vi til relateret læring. 

 

Rosenbloom et al. (2011) analyserer i deres arbejde forskellige 

dokumentationsformer, og den spænding der opstår, når et 

dokumentationssystem skal indsættes i klinisk praksis. Her 

differentieres der mellem struktureret- og fleksibel dokumentation, og 

de faktorer der kan influere på brugen. De konkluderer, at 

dokumentationen af arbejdsnoter afhænger af den enkelte 

arbejdsplads, da formålet med dokumentation varierer, og dermed 

også den ønskede dokumentationsform (Rosenbloom et al., 2011). De 

konkluderer blandt andet, at strukturerede dokumentationsformer er 

værdifulde for indsamling af data og fremtidig brug, men kan 

forekomme besværlige og ufleksible for sundhedspersonalet mens de 

udøver patientpleje (Rosenbloom et al., 2011). De foreslår derfor, at et 

givent dokumentationssystem tillader fleksibilitet, der kan tage højde 

for forskellige situationer inden for sundhedspleje. Slutteligt anbefaler 

de, at dokumentationssystemet designes med øje for arbejdspladsen 

og medarbejdernes arbejdsgang (Rosenbloom et al., 2011). 

Staggers og Kobus (2000) har i samme ånd kigget på brugen af et 

tekstbaseret interface versus et grafisk interface hos sygeplejersker, 

der skal udfylde bestillinger. Her opstillede de opgaver og målte ud fra 

tid, antal fejl, navigation og tilfredshed. Det grafiske interface 
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præsterede markant bedre, og blev også opfattet som mere 

tilfredsstillende blandt sygeplejerskerne (Staggers & Kobus, 2000). De 

konkluderer blandt andet, at det grafiske interface findes relevant, når 

kompleksiteten for sygeplejerskernes opgaver øges. Det tekstbaserede 

interface var forvirrende, og krævede mere tid hos brugeren, da 

navigationen var uoverskuelig. Det grafiske interface var nemmere for 

sygeplejerskerne at lære og huske, hvilket medførte bedre resultater 

(Staggers & Kobus, 2000). Dette aspekt er yderst relevant, da 

Broparkens ansatte skal lære et nyt system at kende i evalueringen af 

VR-sessioner. 

 

Karahoca et al. (2010) har i deres arbejde testet to forskellige grafiske 

interfaces blandt læger og sygeplejersker på en skadestue. Studiets 

formål var at teste ikoners effekt på anvendelighed i forbindelse med 

patientdokumenter, og hvorvidt inkorporeringen af ikoner på det 

grafiske interface ville føre til færre fejl og nemme anvendelighed 

blandt målgruppen (Karahoca et al. 2010). Her kunne de konkludere, at 

brugen af ikoner medførte højere effektivitet og højere 

brugertilfredshed. Deres arbejde indikerer også nødvendigheden for 

simple skemaer med få forstyrrende elementer og af lav kompleksitet. 

Heri argumenterer de for brugen af ikoner, da ikoner i stedet for tekst, 

kan udvirke denne simplicitet (Karahoca et al. 2010). De argumenterer 

ydermere for brugen af tablets i stedet for smartphones grundet de 

fysiske attributter. De argumenterer, at en tablet er en mere passende 

enhed i hospitalsverden, da deres robusthed, batteritid og 

skærmstørrelse giver bedre anvendelighed (Karahoca et al. 2010). De 

antager slutteligt ud fra deres arbejde, at man ville reducere fejl, øge 

effektivitet og sikre validitet ved at flytte udfyldelsen af 

patientdokumenter fra den fysiske- til den digitale form. 

 

Ud fra ovenstående indsigter anser vi nødvendigheden for at designe 

et form for hybrid evalueringsskema til Broparken, der tillader 

forskellige indtastningsformer, og som tager udgangspunkt i 

arbejdspladsen, medarbejderne og den reelle brugskontekst. Den reelle 

brugskontekst er medarbejderens rolle som facilitator af VR-

oplevelsen. Et centralt element der kræver et teoretisk afsæt. Vi ved 

gennem vores tidligere arbejde i forbindelse med det gennemførte 

pilotprojekt (Bilag B), at det kun er få medarbejdere fra Broparken, som 

blev introduceret til den overordnede idé om at bruge VR som et 

værktøj i hverdagen. Og der var endnu færre, der nåede at få praktisk 

erfaring med brugen af værktøjet, inden pilotprojektet blev afbrudt. 

Størstedelen af de ansatte har dermed aldrig hørt om VR i forbindelse 

med deres arbejdspraksis. Det er en udfordring, da selve ideen kan 

forekomme abstrakt for den enkelte medarbejder. Dermed kan man 

frygte, at målgruppen vil have en forkert opfattelse af værktøjet, og den 

oplevelse de skal facilitere for de demente beboere. Det er afgørende 

for vores løsning, at medarbejderne har en korrekt mental model af VR 

som redskab, og den verden de sender den demente beboer ind i 

(Sutcliffe, 2003, s. 50). Sutcliffe (2003) beskriver i sit arbejde om 

design af VR interfaces, hvordan man kan forme målgruppens mentale 
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model ved at designe en iboende løsning i systemet, der hjælper på 

deres opfattelse af værktøjet. Her foreslår han blandt andet, hvordan 

man kan bruge metaforer og affordances til at fordre mere en 

passende mental model (Sutcliffe, 2003, s. 51). 

  

Ideen om brugen af metaforer er ikke ny, og blev blandt 

gennemarbejdet af Schön (1979) i analysen af metaforers effekt på 

indramningen af problemer, og det perspektiv man har på en given 

problemstilling ud fra brugen af metaforer. Schön (1979) præsenterer 

mange fordele ved brugen af metaforer, blandt andet at metaforer kan 

hjælpe på forståelsen af komplekse problemstillinger. Men Schön 

(1979) argumenterer også, at man skal være meget bevidst omkring sit 

valg af metaforer, da metaforen kan have en bærende effekt på 

brugerens indgangsvinkel, og det fokus man efterfølgende vil have. 

Metaforer kan altså være med til at danne den overordnede ramme. 

Fordele og ulemper ved brug af metaforer viderebearbejdes af Hsu 

(2006), som har undersøgt metaforers effekt på præstationen hos 

nybegyndere og eksperter i deres optagelse af ny domæne viden, og 

hvordan deres mentale modeller udvikler sig gennem brugen af 

metaforer (Hsu, 2006).  Dette studie konkluderer, at metaforer ikke har 

en umiddelbar positiv effekt hos nybegyndere, da de bruger for megen 

kognitiv kraft på at bearbejde metaforen, samtidig med at de skal 

tilegne sig ny domæne viden (Hsu, 2006). Dog viste samme studie, at 

nybegyndere blev bedre til at forbinde tidligere og ny domæne viden 

gennem metaforer, og havde nemmere ved at se forholdet mellem 

forskellige koncepter. 

  

Sutcliffe (2003) argumenter som nævnt også for brugen af 

affordances i formningen af brugerens mentale model inden for VR 

(Sutcliffe, 2003, s. 51). Sutcliffe (2003) bruger begrebet affordances 

som beskrevet af Gibson (1979) og videreudviklet af Norman (1988). 

Affordances, ifølge Gibson (1979), omhandler relationen mellem objekt 

og det omkringliggende miljø, og hvordan denne relation fordrer 

handling. Gibson (1979) fokuserer primært på de visuelle funktioner, 

hvilket bliver udfordret af Norman (1988), som også fokuserer på 

opfattede handlinger, da det er brugerens opfattelse af mulige 

handlinger, der afgør udfaldet. Affordances omhandler forholdet 

mellem miljø og aktør, og hvordan man kan udnytte dette forhold til at 

fordre handling. Sutcliffe (2003) anser inkorporeringen af affordances 

som værende central i ønsket om at klæde nye brugere på i 

interaktionen med VR. Han argumenterer, at man bør designe 

brugeroplevelsen, så den tager hånd om den nye bruger, og tillader 

brugeren at lære det nye domæne gennem interaktion. Her foreslår 

Sutcliffe (2003) blandt andet udviklingen af en virtuel verden for at 

engagere brugeren og sikre en korrekt og vedvarende mental model af 

systemløsningen (Sutcliffe, 2003, s. 52). 
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Udviklingen af en virtuel verden for at hjælpe nye brugere undersøges 

også af Fairchild et al. (1993) i deres arbejde med design af virtuelle 

applikationer for nybegyndere. De argumenterer i deres artikel, at det er 

nødvendigt med et miljø, hvor førstegangsbrugere kan gøre sig 

bekendt med teknologien gennem interaktion (Fairchild et al., 1993). 

Formålet med det virtuelle miljø skal være at give brugeren en 

introduktion til teknologien og de værdier, den tilbyder. Fairchild et al. 

(1993) argumenter, at nybegyndere ofte er overvældet af VR på grund 

af manglende kendskab og en uinformeret forståelse, hvilket leder til 

uønsket brugeradfærd. Et virtuelt testmiljø til førstegangsbrugere er 

derfor nødvendigt. 

  

Med denne nye mængde af viden står vi stærkere til at løse Broparkens 

udfordringer. Vi ved gennem forskeres tidligere arbejde, at en 

dybdegående forståelse for medarbejdernes hverdag, arbejdsgang og 

arbejdsmiljø er en forudsætning for at skabe en passende digital 

løsning. Vi har ydermere genereret nogle teoretiske indsigter omkring 

udarbejdelsen af et brugbart evalueringsskema, samt hvordan 

medarbejdernes mentale forståelse af VR er afgørende for deres 

faciliterende rolle af VR-oplevelsen. Dette er godt fundament, som vi 

ønsker at bygge videre på. Vi agter nu at nuancere denne viden med 

konkrete eksempler på succesfulde implementeringer af 

velfærdsteknologi inden for sundhedssektoren. 

 

 

Interview med Lindehaven & 
Sundhedshuset 
Grundet specialets fokus på personalet og deres daglige arbejdsgang 

finder vi det relevant at undersøge hvilke teknologier, de har 

inkorporeret i deres hverdag, og hvilke der er blevet afvist. Vi ønsker at 

undersøge de parametre, som afgør teknologiens succeskriterier, og 

hvad der skal til for at bevæge innovativ teknologi til arbejdspraksis. 

Herunder falder teorien om at appropriere teknologi (Dix, 2007). Alan 

Dix (2007) argumenterer, at brugere vil tilpasse og adaptere teknologi 

omkring dem for at opfylde egne ønsker og behov. Dette vil dog 

primært ske, når brugerne føler sig komfortable med teknologien og 

ender med at gøre teknologien deres egen. En teknologi approprieret af 

personalet kan altså ses som værende succesfuldt implementeret i 

arbejdspraksis. Hvorvidt vores målgruppe har approprieret teknologi 

omkring sig, er et spændende aspekt, herunder hvorfor og hvordan de 

har gjort det. Dette aspekt kan hjælpe os med at forstå de behov og 

ønsker, de har i forbindelse med brugen af teknologi i deres hverdag, 

og skal dermed indgå i vores kvalitative undersøgelser. 

  

For at forstå disse komplekse aspekter valgte vi at besøge to offentlige 

organisationer; Plejecenter Lindehaven i Ballerup (Lindehaven) og 

Sundhedshuset Nørrebro i København (Sundhedshuset). De to 

organisationer var af interesse, da begge succesfuldt har 

implementeret velfærdsteknologi inden for sundhedspleje. Vi ved, at 
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teknologien er taget i brug af personalet, men hvorfor netop denne 

teknologi, og i hvilken grad har organisationerne tilpasset den til deres 

egne specifikke behov? Ydermere ønskede vi at forstå personalets 

indflydelse på udviklingen af teknologien, og i hvilken grad 

medarbejdernes hverdag var inkorporeret i udviklingen. Vi valgte derfor 

at gennemføre to semistrukturerede interviews. Vi havde forberedt en 

interviewguide (Bilag C og Bilag D) for at sikre at interviewets formål 

blev imødekommet og for at bibeholde en struktur undervejs (Ayres, 

2008). Vi valgte at udføre de to interviews i felten, på de respektive 

arbejdspladser, så vi kunne få et indblik i deres hverdag, og se 

medarbejderne interagere med velfærdsteknologien i deres naturlige 

omgivelser. På denne måde blev både interviewet og demonstrationen 

af teknologien mere konkret og virkelighedsnær, da begge interviewees 

kunne sætte deres overvejelser i relation til deres omgivelser (Norum, 

2008). De respektive interviews med henholdsvis Anette Wintlev-

Jensen, chefsygeplejerske, hos Lindehaven og Kristian Weirum, 

fysioterapeut, hos Sundhedshuset kan findes i Bilag E og Bilag F. 

 

Kort om Lindehaven 

Lindehaven bærer mange sammenligninger til Broparken, da 

plejecenteret også består af plejeboliger, og huser mange demente 

beboer. Lindehaven er et moderne plejecenter, som har taget en række 

innovative løsninger til sig i plejen af ældre demente. Lindehaven har 

blandt andet succesfuldt integreret en stimuli-stue (Curavivo, 2014). 

Stuen består af en 100-tommers skærm samt sofistikeret 

lysinstallation, der gør det muligt at give ro til Lindehavens beboere 

gennem kombinationen af lyd, lys og billeder. 

  

Kort om Sundhedshuset 

Sundhedshuset tilbyder hjælp og vejledning til københavnere med 

behov for genoptræning. Sundhedshuset har i denne forbindelse 

implementeret ICURA’s sensorer til genoptræning af opererede 

borgere, der er blevet opereret (ICURA, 2017). Teknologien bruges af 

Sundhedshuset som den nye standard service til hjemmetræning af 

borgere, der har gennemgået en knæ- eller hofteoperation. Servicen 

understøtter det genoptræningsprogram, terapeuterne udarbejder med 

den enkelte borger, og kan efterfølgende bruges til at monitorere 

borgerens ugentlige udvikling. 

Analyse af interviews 
For at analysere og udtrække indsigter fra begge interviews gjorde vi 

brug af metoden tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Vores 

tematiske analyse af de to interviews resulterede i ti temaer (Bilag G1 

og G2), som kan koges ned til to overordnede kategorier; teknologien 

og personalet. Disse to overordnede kategorier indkapsler 

hovedtrækkene fra interviewene, og matcher samtidig det oprindelige 

spænd, som specialet udspringer fra; spændet mellem arbejdspraksis 

og teknologi. 
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 [Figur 8: Procesbillede af tematiske analyse, eget materiale] 

Teknologien 

Det fremgik tydeligt i interviewene af de respektive medarbejdere, at de 

så et klart og tydeligt formål med teknologien. De var meget bevidste 

om teknologiens fordele og ulemper, og hvordan teknologien hjalp den 

enkelte borger. Derudover var det interessant, hvordan begge 

interviewees argumenterede for brugen af velfærdsteknologien ud fra 

et økonomisk perspektiv. Teknologiens værdi var ikke udelukkende 

fokuseret på borgerens velvære, men også det økonomiske aspekt 

teknologien bragte med sig. Dette var en meget objektiv og rationel 

måde at argumentere for teknologiens brug. Dette var eksemplificeret 

hos Sundhedshuset ved, at man på grund af den nye velfærdsteknologi 

havde sparet én fysisk konsultation om ugen mellem borger og 

sundhedspersonalet. Borgerne, grundet deres operation, ville normalt 

tage en taxa frem og tilbage til konsultation. Implementeringen af 

teknologien resulterede i færre taxature, som Københavns Kommune 

ellers skulle betale. På denne måde gav den nye velfærdsteknologi 

mening fra et økonomisk synspunkt. 

  

“[...] taxature. Der er færre taxature […] Nu kommer de kun én gang om 

ugen. Og det er ca. 250 kr. hver vej, du sparer.” (Weirum, 2017) 

  

Ydermere var der et teknisk aspekt. Den indbyggede funktionalitet 

opfyldte nogle behov medarbejderne havde, og understøttede den 

eksisterende praksis. Implementeringen af teknologien krævede ikke 

store strukturelle ændringer, og var derfor hurtigt taget i brug. 

  

“ [...] dagen efter, blev det brugt og accepteret. Jeg tror, at det udfyldte 

et kæmpe hul.” (Wintlev-Jensen, 2017). 

  

Der var altså en øjeblikkelig værdi at hente for både medarbejder og 

borger. Fra et teoretisk standpunkt kan der tegnes linjer til Technology 

Acceptance Model (TAM) (Davis et al., 1989). TAM er udviklet som et 

værktøj til at analysere, hvordan brugeren accepterer ny teknologi. TAM 

gør det muligt for designeren af kortlægge og analysere brugen af 

teknologi for at forstå, hvorfor brugere accepterer eller afviser 

teknologi (Davis et al., 1989). Modellen er et simpelt værktøj til at 

forstå en kompleks problemstilling, og kritiseres for denne simplicitet. 

Dog kan modellen bruges i dette speciale til at italesætte, hvorfor 

velfærdsteknologien hos Lindehaven og Sundhedshuset blev 

accepteret af medarbejderne. En af de faktorer, der afgør brugernes 
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accept af en ny teknologi, er ifølge TAM perceived usefulness eller den 

oplevede brugbarhed (Davis et al., 1989). Brugeren vil altså spørge sig 

selv, hvilken nytte teknologien medfører. Hvis brugeren ikke ser nogen 

værdi i anvendelsen af teknologien, vil deres motivation for at bruge 

teknologien være udfordret. Som mennesker ønsker vi at se en 

umiddelbar værdi af vores handlinger. Vi fortolker vores interaktion 

med teknologien, som vil danne et omgående emotionelt og sanseligt 

udfald. McCarthy og Wright (2004) beskriver i deres bog dette 

fænomen under the four threads of experience (McCarthy & Wright, 

2004, s. 79). Denne umiddelbare opfattelse af teknologiens værdi er 

afgørende for brugerens adfærd, da vores motivation konstant 

påvirkes af den refleksive opfattelse af teknologiens anvendelse 

(McCarthy & Wright, 2004, s. 126). Brugerne ønsker umiddelbar værdi 

som følge af handlinger. Det er sket hos Lindehaven og 

Sundhedshuset, da introduktionen af velfærdsteknologi har opfyldt et 

behov. Medarbejderne har accepteret teknologien, da de så en 

umiddelbar effekt af deres handlinger. 

  

Accept af teknologi har i begge organisationer også været relateret til 

brugervenlighed. Begge interviewees udtrykte et klart behov for 

simplicitet, og følte de respektive teknologier imødekom det behov. 

Dette er en anden faktor i TAM, som Davis et al. (1989) betegner som 

perceived ease of use eller anskuede brugervenlighed (Davis et al., 

1989). I hvilken grad tror brugeren, at teknologien er nem at lære? Er 

dens formål og funktionalitet tydelig? Vil det kræve meget at lære at 

bruge teknologien? (Davis et al., 1989). Denne faktor fremstår tydeligt 

hos både Lindehaven og Sundhedshuset, da medarbejderne i begge 

organisationer har haft nemt ved at bruge velfærdsteknologien, og det 

blev ydermere fremhævet af begge interviewees, at der var en kort og 

overskuelig indlæringsfase. 

  

Slutteligt var det iøjnefaldende, hvordan begge interviewees oplevede 

velfærdsteknologien som et værktøj for dem selv og deres kollegaer. Et 

værktøj der blev proaktivt anvendt i dagligdagen. Teknologien var ikke 

kun målrettet borgeren, men var succesfuldt implementeret, da den 

hjalp den enkelte medarbejder i udførelsen af det praktiske arbejde. 

  

Personalet 

Et helt centralt aspekt for begge velfærdsteknologier er inddragelse af 

brugere i udviklingsfasen. Begge teknologier er udviklet i samarbejde 

med offentlige institutioner, hvilket vores interviewees følte, de kunne 

mærke i hverdagen. Hverken stimuli-stuen hos Lindehaven eller 

sensorerne hos Sundhedshuset er lavet specifikt til organisationen, 

men begge arbejdspladsers medarbejdere blev inddraget i 

implementeringen af teknologien, og havde dermed en indflydelse på 

slutproduktet. Hos begge organisationer er personalet blevet spurgt 

om forslag, som ydermere er foregået i et enkelt og overskueligt 

omfang.  
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“ [...] de var med til at ønske, hvad vil de gerne have af film, hvad vil de 

gerne have på skærmen, hvad kunne give mening. Så de var dybt 

involveret i de her ting. De var også involverede i de 

evalueringsskemaer, vi lavede […] Så de har været med til at udvikle og 

sige dur, dur ikke.” (Wintlev-Jensen, 2017). 

  

“ [...] de her øvelser, det var nogle, vi savnede, og så spurgt vi ICURA, så 

gik der godt og vel en måneds tid, og så var det fixet.” (Weirum, 2017). 

  

Ideen om at involvere brugerne gennem implementeringsprocessen 

supporteres fra et teoretisk afsæt (Kaasinen et al., 2010). Kaasinen et 

al. (2010) foreslår i deres arbejde at gøre målgruppen til en aktiv 

designpartner og en potentiel ressource for co-design. De argumenter, 

at der ved design af services er brug for en endnu stærkere forbindelse 

mellem målgruppe og innovation, da brugen af service fortsætter efter 

køb (Kaasinen et al., 2010). Det argumenteres yderlige, at det er i 

denne afgørende fase, at merværdi skabes, da brugerne kreerer nyt 

indhold og nye behov gennem praksis. Dette kan resultere i en 

raffinering af servicen og dens udformning (Kaasinen et al., 2010). Ved 

at involvere og aktivere målgruppen i implementeringsprocessen kan 

ejerskab opstå, hvilket kan føre til en mere holistisk og reflekteret 

brugeroplevelse (Kaasinen et al., 2010). Involveringen af Lindehaven og 

Sundhedshuset i implementeringsprocessen er tydelig, da personalet 

kunne justere teknologien til arbejdspraksis, og begge løsninger tager 

højde for medarbejdernes løbende evalueringer og forslag. Dette havde 

en udtrykkelig effekt i begge organisationer. 

  

“Så på den måde, når du er en del af det, bliver du meget aktiv og en 

medspiller i det […]” (Wintlev-Jensen, 2017). 

  

Løsningernes værdi resulterede også i, at begge teknologier nu er fast 

del af arbejdspraksis, og bruges hver dag. Den overordnede værdi bag 

stimuli-stuen hos Lindehaven har resulteret i en høj grad af 

appropriering. Stuens oprindelige formål var at skabe ro for beboerne, 

men benyttes også nu til sociale arrangementer for beboerne grundet 

teknologiens muligheder. Personalet benytter sig ydermere af stuen, 

da den stimulerende stue kan hjælpe på personalets rytme i 

forbindelse med en hektisk hverdag og skæve arbejdstider. 

Medarbejderne bruger fx stuen til at stresse af i løbet af arbejdsdagen. 

Stuen bliver også brugt til at berolige eller vække den enkelte 

medarbejder i forbindelse med vagtskifte. 

  

“Den ene af nattevagterne, hun går altid herind et lille stykke tid, inden 

hun skal hjem, og sætter sig lige for at få det røde lys for at kunne gå 

hjem og sove.” (Wintlev-Jensen, 2017).  

  

Den samme høje grad af appropriering ses ikke hos Sundhedshuset 

grundet teknologiens begrænsninger.  
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Slutteligt var det interessant, hvordan overvågning var et tema for 

begge velfærdsteknologier. I begge organisationer kræves det, at 

medarbejderne overvåger brugen af teknologien for både at sikre 

passende udnyttelse men også for at monitorere borgerne. Dette var 

især tydeligt hos Sundhedshuset, hvor terapeuterne nu kan overvåge 

den enkelte borgers aktivitet på distancen. Dette gav terapeuten et 

mere informeret vidensgrundlag, og effektiviserede deres vejledning i 

forbindelse med borgernes genoptræning. 

Hovedtræk fra interviews 

Teknologiens værdi i medarbejdernes øjne 

Det er afgørende for medarbejdernes accept af den nye teknologi, at de 

kan se en øjeblikkelig værdi. Dette bliver især forstærket, hvis 

teknologien er værdifuld for både borger og medarbejder. Denne værdi 

skal være direkte relateret til eksisterende arbejdspraksis. 

  

Brugerinddragelse i videreudvikling af servicen 

Det er ikke afgørende, at teknologien er udviklet specifikt til den enkelte 

organisation, men at medarbejdernes behov og ønsker reflekteres i den 

implementerede løsning. Medarbejderne kan fordelagtigt inddrages i 

designfasen for at imødekomme deres behov samt for at give dem en 

oplevelse af ejerskab i løsningen. 

  

Muligheden for appropriering 

Den designede løsning bør indtænke og tillade appropriering, så 

forholdet mellem teknologi og organisation løbende forstærkes. Dette 

kan være med til at sikre den succesfulde implementering samt at 

åbne for nye og uforudsete designmuligheder. 
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Feltstudie: En dag hos Broparken 
For at få en dybere og mere nuanceret forståelse af personalets 

hverdag valgte vi at gennemføre et feltstudie. Feltstudiet muliggjorde, 

at vi kunne observere Broparkens ansatte i deres naturlige omgivelser 

og dermed indsamle informationer til vores forståelse af den unikke 

brugskontekst. Feltstudiet var en passende metode, da vi kunne 

observere de ansattes ageren, og lade os inspirere af den kontekst 

vores løsning skal integreres i. Gennem feltstudiet fik vi et indblik i det 

holistiske perspektiv, hvilket bragte os tættere på en forståelse af 

målgruppens arbejdspraksis. 

  

Feltstudiet blev gennemført på Broparken, hvor vi fulgte to 

medarbejdere gennem en arbejdsdag; SOSU-hjælper Bente på 

psykiatrisk demensafdeling og SOSU-assistent Gitte på almen 

demensafdeling. Rent praktisk valgte vi ikke at afbryde for meget i 

deres arbejdsgange, men derimod at følge med fra distancen og 

spørge ind til deres aktiviteter for at kortlægge deres arbejdsdag og 

forstå deres tilknyttede overvejelser. De mange observationer der blev 

dokumenteret på dagen, er indsat i et empathy map (Crandall, 2010). 

Empathy map som værktøj kan benyttes til at iscenesætte brugerens 

behov gennem kategoriserede observationer for derefter at udtrække 

centrale indsigter. Værktøjet er især brugbart i forbindelse med 

feltstudier, hvor observationsnoter konverteres til konkrete indsigter 

(Crandall, 2010). 

  

Vores empathy map er inddelt i tre kategorier og eksemplificeret af 

medarbejder citater. Det fulde empathy map kan findes i Bilag H og 

Bilag I. 

  

Handlinger og adfærd 

En tydelig og væsentlig observation fra dagen er forskellen på de to 

medarbejderes daglige aktiviteter. Hvor Bente, SOSU-hjælperen, har en 

meget praktisk arbejdsdag med samtlige aktiviteter fokuseret på 

borgeren og deres velvære, så har Gitte, SOSU-assistenten, en mere 

administrativ rolle. Mange af Gittes aktiviteter ligger på et mere 

overordnet niveau, og har en administrativ karakter, såsom at bestille 

medicin og dokumentere beboernes helbred. “Der er sgu ikke andet 

[end dokumentation].” (Gitte, 2017). Der var en overraskende stor 

forskel mellem deres arbejdsopgaver. Dog er det ens for begge, at stort 

set hele dagen går med aktiviteter fokuseret på beboerne. Der bliver 

ikke brugt meget tid på sideløbende projekter eller private ærinder. Det 

var ydermere tydeligt for begge medarbejdere, at deres hverdag er 

skemalagt og rutinepræget. Den enkelte medarbejder bestemmer selv, 

hvornår diverse aktiviteter udføres, men en stor del af deres opgaver er 

bestemt af dagens skemalagte aktiviteter. Disse aktiviteter går igen 

uge for uge. Der er tale om helt faste rutiner, som følger nogle faste 

rammer. 

  



 41 

Tanker og holdninger 

Den mest iøjnefaldende observation er medarbejdernes fokus og 

omsorg for beboerne. Det er tydeligt, at de går op i beboernes velvære, 

og ønsker at hjælpe dem. Der er en stor personlig hengivenhed i 

forhold til at hjælpe andre mennesker. Dette skinner igennem i deres 

daglige fokus og prioritering af opgaver; “Størst fokus på beboerne, 

dernæst medicinen…, dokumentation så langt nede som muligt.” (Gitte, 

2017). Derudover var begge medarbejdere meget selvstændige. 

Kollegaer er til stede, og der var udefra set rig mulighed for mere 

samarbejde, men mange opgaver udføres selvstændigt. Dette hænger 

muligvis sammen med de strukturelle og interpersonelle forhold. 

  

Følelser 

Broparken har kontinuerligt SOSU-elever i praktik bestående af et fire 

måneders ophold. Dette er blevet en fast del af arbejdsstrukturen og 

personalesammensætning. Det er en fordel, da eleverne kan aflaste et 

fysisk og psykisk presset personale, men også en ulempe der tærer på 

kræfterne. Eleverne kræver meget vejledning fra det faste personale, 

da de mangler erfaring. Deres kortvarige ophold er også med til at 

belaste personalet, da den hyppige udskiftning kan frustrere den faste 

personalegruppe. Der eksisterer dermed en tydeligt hierarkisk opdeling 

blandt medarbejderne, hvor der også simrer en vis grad af frustrationer 

blandt det faste personale. Frustrationerne bliver forstærket, da 

afdelingerne oplever underbemanding, hvilket resulterer i sygdom 

blandt medarbejderne og et højere brug af vikarer. 

 

Dette er bestemt ikke nogen uvæsentlig indsigt, da den kontinuerlige 

strøm af SOSU-elever og det høje brug af vikarer betyder mange 

førstegangsbrugere. Alle de ansatte hos Broparken er nye i forhold til 

VR. Men hvor den faste personalegruppe vil blive mere erfarne med 

vores løsningsforslag over tid, så vil der hele tiden komme nye 

mennesker, som aldrig har interageret med vores løsning før. Det har 

en stor betydning for designets udformning. 

Arkitektonisk blueprint af Broparken 
I følgende afsnit præsenterer vi et arkitektonisk blueprint for at 

visualisere afdelingens fysiske rammer, som blev undersøgt gennem 

det udførte feltstudie. Den tekniske tegning, eller blueprintet, er 

inddraget af to årsager. Det er en plan, en optegning, såvel som en 

referenceramme vi kan bruge til at konkretisere brugskonteksten 

(Scarduzio et al., 2011). Vi kan gennem blueprintet konkretisere den 

fysiske indretning af specialets to omhandlede afdelinger hos 

Broparken, og de elementer der er relevante i sammenhæng med 

specialets fokus. De to afdelinger er bygget og indrettet ens. 

  

På samme måde som vores design bygger på empiriske undersøgelser 

med rigtige mennesker frem for personaer, skal designet også skabes 

på baggrund af reelle, fysiske rum. Da vi har et indgående kendskab til 
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Broparken og de fysiske omgivelser, og hvilken betydning disse fysiske 

rum har for vores undersøgelse og designforslag, finder vi det relevant 

også at visualisere det. Visualiseringen består af et blueprint, der 

ledsages af en skriftlig beskrivelse. Dette gøres til dels for at yde støtte 

til vores egen proces og dels for at uddybe afdelingens indretning for 

læseren. 

  

Afgrænsning og udformning 

Blueprintet er illustreret på baggrund af observationer fra feltstudiet 

samt fotodokumentation. Blueprintet er ikke en nøjagtig optegning 

med præcise mål - ligeledes er visse objekters størrelsesforhold og 

placering i forhold til hinanden ikke fuldkommen. Begge afdelinger 

omhandlet af specialet kan huse mellem 8 til 12 beboere med 

tilhørende boliger (Ældrecentret Broparken, 2016), og begge afdelinger 

er arkitektoniske spejlinger af hinanden. Divergensen er at finde i typen 

af beboere, afdelingerne hver især huser, samt mindre forskelle i 

indretningen. Blueprintet tager udgangspunkt i Afdeling B1. 

  

Fra vores feltstudie på Broparken, observerede vi, at køkkenet og 

fællesarealet havde en essentiel rolle i personalets dagligdag. Vi har 

derfor valgt, at det er denne del af afdelingen, der fremgår af 

blueprintet, mens boliger i nord og syd er tonet ud. Mod nord finder vi 

flere boliger, et mindre administrativt kontor, et vaskerum, samt et 

personaletoilet. Mod syd har vi boliger samt indgangen til afdelingen. 

Disse dele indgik i tidligere skitseringer og storyboards, men indgår 

ikke i dette blueprint, da de ikke tilfører værdi til det narrativ, vi ønsker 

at opstille - nemlig at køkkenet og dets tilhørende areal fungerer som 

en holdeplads i afdelingen. 

  

 
[Figur 9: Blueprint af Broparkens Leve- og Bomiljø afdeling B1, eget materiale] 

  

Vi vil senere i specialet bruge denne optegning af brugskontekstens 

fysiske rammer til at indsætte vores løsningsforslag. På denne måde 

bliver løsningens integration i arbejdsmiljøet konkret og med 

udgangspunkt i det partikulære brugsscenarie. Et større billede kan 

findes i Bilag J. 
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Kortlægning af medarbejdernes 
arbejdsdag 
For at opsummere vores indsigter fra feltstudiet hos Broparken 

benytter vi os af et CJM som et kommunikativt værktøj (Stickdorn & 

Schneider, 2011). Vi bruger værktøjet til at kortlægge og præsentere en 

arbejdsdag hos Broparkens medarbejdere. Derudover fremhæver vi de 

observerede sekvenser i medarbejdernes arbejdsgang, der skiller sig 

særligt ud i forhold til designet af den nye VR prototype. Vores skitse 

kortlægger en almen arbejdsdag for en SOSU-assistent og en SOSU-

hjælper, og fremhæver de rutiner og opgaver, som personalet løser i 

løbet af dagen. Et større billede kan findes i Bilag K1 og K2. 

 
[Figur 10: En dag hos Ældrecentret Broparken, eget materiale] 

  

Som vores CJM fremviser, så deler SOSU-assistenten og SOSU-

hjælperen mange fokusområder, og de udfører mange af de samme 

opgaver. Dog er dette primært i starten af dagen, da SOSU-assistenten 

senere flytter sit fokus til de administrative opgaver. Groft opdelt kan 

man sige, at de begge har et plejende fokus i den første halvdel af 
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dagen, mens SOSU-assistenten indtager en mere administrativ rolle 

hen ad eftermiddagen. SOSU-assistenten bruger mange af 

arbejdsdagens timer på afdelingens kontor bag en computerskærm. 

Her bliver afdelingens aktiviteter og beboernes velvære dokumenteret. 

Dokumentation er en endeløs arbejdsopgave, som primært bliver 

udført af afdelingens leder, hvilket var SOSU-assistenten i løbet af 

specialeperiode grundet underbemanding. Denne aktivitet bliver 

generelt nedprioriteret af alle ansatte, og derfor ender SOSU-

assistenten med at bruge mange timer i denne administrative rolle. 

Denne observation stemmer overens med en nylig gennemført analyse 

af KORA, der konkluderer, at de ansatte i den danske ældrepleje bruger 

mere tid på dokumentation (Rostgaard & Matthiessen, 2016). Dermed 

noterer vi, at vores løsning ikke skal forværre denne situation. 

  

Derudover er kortet udarbejdet for at illustrere, at størstedelen af 

dagens skemalagte opgaver ligger til og med frokost. Fra morgen til 

frokost har de ansatte travlt med aktiviteter, som foregår i faste 

rammer og er rutineprægede. Senere på dagen er der mere luft, 

primært hos SOSU-hjælperen, og afdelingens medarbejdere aftaler 

internt dagens resterende aktiviteter. Denne del foregår mere løst, og 

man aftaler fokusområder, som behov opstår. 

  

Vores CJM fremhæver med udråbstegn tre sekvenser af arbejdsdagen; 

(1) morgenmødet, (2) køkkenets rolle i arbejdsdagen og (3) 

understøttelsen af vidensdeling. Disse tre elementer fremstår centrale i 

forståelsen af medarbejdernes arbejdsgang. Den første fremhævede 

sekvens er det daglige morgenmøde. 

  

Det daglige morgenmøde 

Medarbejderne starter hver dag med et morgenmøde kl. 07:30, hvor 

dagens opgaver og fokuspunkter bliver vendt. Det er i samme 

åndedrag at ansvar fordeles ud fra kompetencer, og vidensdeling 

foregår mellem afdelingens ansatte. Vores feltstudie kunne hurtigt 

konkludere, at en række af dagens aktiviteter er skemalagte, og sker 

regelmæssigt, og det er ved dette morgenmøde, at dagens aktiviteter 

planlægges. At få inkorporeret det nye VR-koncept i de skemalagte 

aktiviteter, fremkommer derfor essentielt for at integrere VR i 

plejepersonalets hverdag. 

  

Designmulighed A1: hvordan kan vi designe den nye prototype, så den 

indgår som en naturlig og skemalagt aktivitet for de ansatte? 

  

Køkkenet som samlingspunkt 

Vores feltstudie gjorde det ydermere klart, at køkkenet fungerer som et 

fysisk samlingspunkt, hvor de ansatte kontinuerligt mødes i løbet af 

dagen. Fra køkkenet kan de ansatte overvåge afdelingens beboere, 

mens opgaver koordineres og erfaringer deles. Køkkenet agerer 

ydermere som en fysisk holdeplads, hvor der holdes pauser og 

socialiseres blandt de ansatte. Køkkenets fysiske placering er en del af 
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forklaringen, da den fungerer som et naturligt bindeled på afdelingen, 

men køkkenets indhold er også en del af forklaringen. Det er i 

køkkenet, at man kan finde beboernes daglige medicin, som er et stort 

fokus i dagligdagen. Køkkenet er også stedet, hvor dagens to-do liste 

er lokaliseret samt et overblik over ugens aktiviteter. En lang række 

skemaer og protokoller findes ydermere i køkkenet. Slutteligt er der 

selve køkkenets natur. Plejepersonalet bruger en stor del af deres 

arbejdsdag omkring beboernes ernæring. Køkkenet er et centralt 

element i den ligning, og derfor er køkkenet af natur en gennemgående 

lokation for mange af dagens aktiviteter. Det virker derfor oplagt at 

indtænke køkkenets rolle i medarbejdernes arbejdsdag i designet af 

den nye prototype, hvor adskillige aspekter kan udforskes nærmere. 

  

Designmulighed B1: hvordan kan vi designe den nye prototype, så vi 

udnytter køkkenets rolle i plejepersonalets hverdag? 

  

Understøtte det daglige vagtskifte 

Feltstudiets sidste observation omhandler vidensdeling, hvilket blev 

eksemplificeret i det daglige vagtskifte. Intern koordinering og 

vidensdeling foregår kontinuerligt gennem hele arbejdsdagen. Dette 

fungerer umiddelbart gnidningsfrit internt på dagholdet, men 

udfordringer opstår, når viden skal overleveres til natholdet. Viden 

bliver i nuværende praksis dokumenteret meget personligt, skrøbeligt 

og skjult. For det første dokumenteres viden på et meget personligt 

plan hos den enkelte medarbejder, fx i form af post-it notes eller 

notesbøger. Dette er ikke delevenligt, og gør det besværligt at 

overlevere. Desuden er post-it notes en meget skrøbelig 

dokumentationsform, da sedlerne kan blive væk og ødelagt i løbet af 

dagen. Viden der overføres til et mere holdbart format, ender ofte op 

blandt de mange ringbind lokaliseret i stuen eller på afdelingens 

kontor. Det er dermed ikke synligt for natholdet, at relevant info er 

dokumenteret. Denne generelle udfordring resulterer ofte i, at enkelte 

medarbejdere fra dagsholdet fysisk må overlevere informationer til 

natholdet. Dette er med til at skabe frustrationer på afdelingen. 

  

Designmulighed C1: Hvordan kan prototypen designes, så den sikrer 

nemmere vidensdeling blandt medarbejderne? 

  

Udvikle et forstærkende værktøj 

Vores sidste designmulighed er mere overordnet, og skal ses som et 

led i den samlede aspiration om at designe til Broparkens 

medarbejdere. Ud fra vores observationer og løbende samtaler med 

Broparkens ansatte forekommer det mere tydeligt, hvad de ansatte ser 

som værdifuldt i implementeringen af VR. Her ligger værdien i den 

mulighed, VR tilbyder som værktøj, nemlig håbet om en dybere 

forståelse af de demente beboere. Medarbejderne håber, at VR kan 

fungere som et rammeværktøj for den session og iboende samtale, der 

skal foregå mellem beboer og sundhedspersonale. Det er håbet og 

muligheden for at snakke om noget mere substantielt end vejret, der 

forekommer værdifuldt for personalet. VR kan som rammeværktøj 
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være med til at åbne op for den dementes livshistorie, og dermed give 

medarbejderen en dybere forståelse for borgerens baggrund. Denne 

viden kan styrke medarbejderne i deres arbejde, da de vil have en bedre 

forståelse for de mennesker, de tager sig af i det daglige. Forståelsen 

kan være med til at skabe et stærkere bånd mellem beboer og 

medarbejder, hvilket kan føre til en bedre dagligdag for begge parter. 
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Define 
Vores undersøgende fase er overstået for nu, da vi vurderer, at vi har 

tilstrækkeligt med indsigter til at tage næste skridt. Vi ønsker derfor at 

arbejde med vores indsigter for at konkretisere vores 

designmuligheder og skærpe specialets fokus. Vi tager derfor nogle 

værktøjer i brug for at revurdere vores samlede viden. Det er især 

forholdet mellem målgruppen, deres behov og de indsamlede indsigter, 

der skal gennemarbejdes for at komme til bunds med de egentlige 

udfordringer, medarbejderne står over for. Målet er, at vi bagefter står 

med nogle klare og handlingsrettede designmuligheder. 

Målgruppen som novice users 
Som et indledende skridt i vores revidering vælger vi at kategorisere 

vores målgruppe som novice users eller nybegyndere (Gatsou et al., 

2012). Det gør vi, da målgruppens generelle tekniske formåen er relativ 

begrænset, og deres daglige interaktion med teknik på arbejdspladsen 

ydermere er begrænset til det basale. Målgruppen udtrykker yderligere 

en vis skepsis og utryghed ved ideen om VR, hvilket stemmer overens 

med Gatsou et al.’s (2012) arbejde med nybegyndere. Den 

grundlæggende forskel mellem nye og erfarne brugere er deres 

mentale modeller (Hsu, 2006). Nybegyndere, i modsætning til erfarne 

brugere, har en mere begrænset og ukomplet forståelse af den 

pågældende teknologi, og vil ofte fokusere på det mest basale og 

iøjnefaldende. De vil have hurtigere ved at lægge teknologien fra sig i 

tilfælde af fejl, og vil have en mere primitiv og snæversynet tilgang til 

eventuel problemløsning (Hsu, 2006). 

  

Vores kategorisering af målgruppen som nybegyndere skal ikke 

opfattes bedømmende eller nedladende, men derimod som en 

forståelse for målgruppens udgangspunkt. VR er et helt nyt værktøj i 

medarbejdernes arbejdsregi, og det skal løsningen tage højde for. 

Løsningen skal dermed reflektere de mange overvejelser og 

hjælpemidler, man kan inkorporere for at imødekomme målgruppen i 

øjenhøjde. Det er afgørende, da den første prototype blev øjeblikkeligt 

tilsidesat af personalegruppen på grund af spændet mellem teknologi 

og arbejdspraksis (Bilag B). Vores kategorisering af målgruppen bliver 

ydermere forstærket af vores indsigt omhandlende den kontinuerlige 

strøm af førstegangsbrugere hos Broparken. Normalt vil nybegyndere 

udvikle deres mentale modeller og gradvis blive til eksperter gennem 

træning og erfaring (Gatsou et al., 2012). Dette vil også ske på 

Broparken, dog er der en relevant udfordring. Broparken oplever hyppig 

brug af vikarer og elevrotationer i personalesammensætningen. Det 

resulterer i en vedvarende tilføjelse af nye medarbejdere, og dermed 

nye brugere der skal interagere med VR for første gang. De vil som 

udgangspunkt være nye til brugen af VR. Og derfor er det værdifuldt at 

designe til nybegyndere. 
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At anse målgruppen som novice users lægger en overordnet ramme 

for vores videreudvikling af løsningen. Målgruppens tekniske 

uerfarenhed bliver et gennemgående tema i vores tankegang som 

designere, og vi vil derfor i endnu højere grad fokusere på 

brugervenlighed i vores løsningsforslag. 

Revidering og videreudvikling af indsigter 
Efter at have kategoriseret målgruppen som novice users, gennemførte 

vi en brainstorm session for at revidere vores indsamlede indsigter. 

Vores brainstorm var inspireret af Kelley’s (2001) vejledende arbejde, 

hvori han præsenterer rammerne for en god og produktiv brainstorm. I 

modsætning til Kelley’s (2001) råd, omhandlede denne fase ikke at 

skabe mange ideer for vores vedkommende. I stedet var vi fokuseret 

på at revidere vores designmuligheder, og de indsigter der lagde grund 

for dem. Dog tilsluttede vi os Kelley’s (2001) anbefaling om at gøre 

brainstorming mere fysisk, da vi havde brug for at konkretisere både 

ideer og indsigter. Vores første fokus i denne fase omhandlede 

medarbejdernes skemalagte aktiviteter. 

  

Designmulighed A1: Hvordan kan vi designe det nye koncept, så den 

indgår som en naturlig og skemalagt aktivitet for de ansatte? 

  

I denne del var det indlysende, at vi blev nødt til at vende tilbage til 

vores indsamlede empiri, for at kunne svare på nogle fundamentale 

spørgsmål. Hvad er en skemalagt aktivitet? Hvor længe varer de? Hvor 

mange er der? Hvem udfører dem? Og hvornår? Det stod klart fra vores 

feltdag og dokumenterede materiale, at en skemalagt aktivitet ikke har 

nogen fast ramme. De aktiviteter, der indgår i den daglige oversigt, er 

mere tænkt som et vejledende hjælpemiddel for medarbejderne. En 

skemalagt aktivitet kommer i mange former og størrelser. Dog er det 

fælles for alle aktiviteter, at de har en ansvarshavende medarbejder. 

Der er minimum én medarbejder, der får ansvaret for at udleve 

aktiviteten, et ansvar der bliver allokeret ved det daglige morgenmøde. 

Det var ydermere klart, at mange af aktiviteterne går igen uge for uge. 

Der er en stor mængde rutine i de ansattes arbejde, og i de opgaver der 

fordeles mellem de ansatte. Slutteligt var tidsperspektivet et 

interessant aspekt. Hvis en aktivitet tager lang tid at gennemføre, vil 

der som minimum være én medarbejder, der er dedikeret til denne 

opgave, og har dermed ikke mulighed for at hjælpe andre steder. Det er 

derfor vigtigt, at opgaverne ikke tager for langt tid, da det sætter et pres 

på afdelingens ansatte. 

  

Vi begyndte derfor at kigge nærmere på tidsperspektivet i forhold til 

vores løsningsforslag. VR som aktivitet er ufleksibel i den forstand, at 

det kræver en medarbejder gennem hele sessionen. Broparken har lagt 

nogle helt klare regler for udlevelsen af en VR-session. Den demente 

beboer må blandt andet ikke sidde alene med VR brillerne på. Der skal 

være en medarbejder til stede, for både at facilitere VR-sessionen - 

men også for at yde støtte til beboeren. På den måde differentierer 
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aktiviteten sig fra et alment fjernsyn eller Lindehavens stimuli-stue, 

hvor der er lagt op til fri afbenyttelse hos de demente. Medarbejderen 

er ydermere isoleret fra afdelingen, da VR-sessionen foregår inde på 

beboerens bolig. Dette er også en regel specificeret af Broparken. 

Medarbejderen er dermed afskåret fra afdelingens andre aktiviteter, og 

er på mange måder ude af syne under gennemførelsen af en VR-

session. Spørgsmålet om tid bliver derfor yderst relevant. Hvis en VR-

session tager lang tid, vil det have en belastende effekt på resten af 

afdelingens personale. 

  

Vi valgte derfor at kigge på den tidligere VR-prototype for at kortlægge 

tidshorisonten for en enkelt VR-session. Vi kunne gennem video- og 

fotodokumentation fra vores tidligere arbejde (Bilag B) konkludere, at 

en VR-session for den tidligere prototype kunne have op til en times 

varighed. Det fremstår derfor essentielt at få nedsat varigheden for en 

VR-session. Flere af de indgående aspekter i en VR-session er låste, da 

de skal udføres. Det er fx den mentale og fysiske forberedelse af 

beboeren samt selve afspilningen af videoen. Dog er der mange 

elementer, som vores nye prototype kan løse bedre. Vores nye og 

revidere designmulighed lyder derfor: 

  

Designmulighed A2: Hvordan nedsætter vi varigheden for den fulde VR-

brugerrejse, så aktiviteten passer ind i medarbejdernes skemalagte 

arbejdsdag? 

  

Vi fandt det imidlertid også interessant, at en medarbejder var isoleret 

fra dagens andre opgaver, og dermed havde fuld fokus på denne ene 

aktivitet. Hvorvidt man kunne udnytte denne mulighed var spændende, 

og det virkede oplagt at få værdi ud af denne isolerede stund i 

arbejdsdagen. I samme åndedrag kunne vi konkludere, at 

medarbejderen skulle igennem en række skridt for at kunne 

gennemføre en VR-session. At reducere antallet af disse forberedende 

skridt virkede oplagt. Dette kunne være med til at nedsætte varigheden 

for en VR-session, men kunne også gøre integrationen af VR nemmere 

for medarbejderne. Vi fandt det derfor interessant at indtænke VR i 

medarbejdernes eksisterende arbejdspraksis. Denne tilgang stemmer 

også overens med vores indsigter genereret gennem vores interviews. 

Vores feltdag og efterfølgende CJM fremhæver køkkenets centrale 

rolle i personalets arbejdsgang, hvilket ledte til følgende 

designmulighed:  

  

Designmulighed B1: Hvordan kan vi designe det nye koncept, så vi 

udnytter køkkenets rolle i plejepersonalets hverdag? 

  

I vores arbejde med køkkenets rolle kunne vi hurtigt konkludere, at 

deres eksisterende arbejdspraksis bestod af mere end køkkenet. 

Køkkenet er vigtigt, da det fungerer som et fysisk og koordinerende 

samlingspunkt, og skal derfor indtænkes i løsningen, men andre 

elementer var også af interesse. I vores desk research konkluderede vi, 

at medarbejderne havde en travl dag, og ville ofte opleve at blive 
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afbrudt i deres arbejdsgang. Vores feltdag bekræftede denne indsigt, 

da medarbejderne i høj grad multitaskede gennem deres dag. Det er en 

fast del af arbejdsrutinen, som løsningen skal reflektere. Derudover 

konkluderede vores desk research, at løsningen bør indeholde et form 

for hybrid evalueringsskema for at imødekomme arbejdsmiljøet, hvori 

løsningen skal integreres. Dette var ydermere for at designe et 

evalueringsskema, der indtænkte mangfoldigheden blandt 

personalegruppen. Det er dermed et krav, at skemaet kan udfyldes 

nemt og hurtigt, og uden at kræve et højt stabilt niveau af kognitiv 

tilstedeværelse fra sundhedspersonalet. Skemaet må slutteligt ikke 

være afhængigt af avancerede sproglige kundskaber. Vores løsning 

skal altså favne bredere end køkkenet, og skal indtænke flere aspekter 

af medarbejdernes eksisterende arbejdspraksis for at blive accepteret 

på afdelingen. Vores nye og revidere designmulighed lyder derfor: 

  

Designmulighed B2. Hvordan kan vi indtænke medarbejdernes 

eksisterende arbejdspraksis i den nye løsning, så vi sikrer nemmere 

tilpasning? 

  

Vores sidste designmulighed omhandlede vidensdeling, og var et 

direkte resultat af observationer gjort på vores feltdag. Vi observerede, 

at medarbejdernes nuværende dokumentationsform ikke var særlig 

delevenlig, da det foregik på et meget personligt plan, hvilket gjorde det 

sværere at vidensdele internt på afdelingen. Derudover var 

dokumentationsformen skrøbelig, hvilket øgede risikoen for at 

information faldt mellem stolene. Slutteligt var den nuværende 

dokumentationsform ugennemsigtig, da informationer blev gemt i 

ringbind. Vi ønskede derfor at ændre denne praksis i forbindelse med 

dokumenteringen af VR-sessioner, og udarbejdede følgende 

designmulighed: 

  

Designmulighed C1: Hvordan kan konceptet designes, så den sikrer 

nemmere vidensdeling blandt medarbejderne? 

  

Vores arbejde med denne designmulighed eksemplificerede, at vi 

fokuserede meget på selve VR-sessionen, og glemte at indtænke, hvad 

der skulle ske med informationerne efterfølgende. Vores 

indgangsvinkel inkorporerede ikke dele venlighed, og informationer var 

derfor stadigvæk gemt væk. Derudover favnede designmuligheden for 

bredt, da vi ikke skal forbedre vidensdeling blandt medarbejderne, men 

vidensdeling i relation til VR. Det vi ønsker at indtænke i løsningen, er 

deling af viden og erfaringer internt blandt personalet i forhold til VR. 

Brugen af VR er helt ny for afdelingens medarbejdere, og der vil derfor 

være mange værdifulde indsigter i opstarten. Dem ønsker vi at dele 

blandt medarbejderne, og ydermere gøre disse indsigter tilgængelige 

og synlige for nye kolleger som SOSU-elever og vikarer. Vores nye og 

revidere designmulighed lyder derfor: 
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Designmulighed C2: Hvordan kan vi indtænkte en mere holdbar og 

delevenlig dokumentationsform i forbindelse med udførelsen af VR-

sessioner? 

  

Vi har i denne fase revideret vores designmuligheder, som kulminerede 

med vores CJM. Det har vi gjort som et skridt i den overordnede design 

proces med det formål at skærpe og konkretisere vores fokus. Vi har 

benyttet denne fase til at vende tilbage til vores indsigter, og se 

hvordan de vejer op imod målgruppen og deres behov. Vi står nu med 

nogle mere klare og handlingsrettede designmuligheder, der ligger 

grund for den næste fase i processen. Vores samlede og revidere 

designmuligheder lyder som følgende: 

  

A2. Hvordan nedsætter vi varigheden for den fulde VR-

brugerrejse, så aktiviteten passer ind i medarbejdernes 

skemalagte arbejdsdag? 

  

B2. Hvordan kan vi indtænke medarbejdernes eksisterende 

arbejdspraksis i den nye løsning, så vi sikrer nemmere 

tilpasning? 

  

C2. Hvordan kan vi indtænkte en mere holdbar og delevenlig 

dokumentationsform i forbindelse med udførelsen af VR-

sessioner? 
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Ideate 
Vores skærpede designmuligheder var roden til den idégenererende 

fase, hvor vi udviklede koncepter, der matchede vores fokus. I denne 

fase blev tøjlerne sluppet lidt, og vi fokuserede på muligheder i stedet 

for begrænsninger. Vi havde mange bolde oppe og vende, for senere at 

kunne forene ideer på tværs af koncepter. Dog var det vigtigt at holde 

målgruppen for øje i gennem denne kreative proces, så vi holdte fokus 

på specialets problemstilling. Vi brugte en række metoder i denne fase 

for at understøtte udviklingen af koncepter, samtidig med vi 

dokumenterede transformationen, som vores koncepter undergik. 

Mindmap og sketching 
Vores viden og hjælpemidler fra Kelley (2001) omkring brainstorming 

blev overført til denne fase, da brainstorming holder en central rolle 

inden for idégenerering. Dog gjorde vi også brug af værktøjer inden for 

brainstorming for at konkretisere og producere kreative koncepter. 

Indledningsvis brugte vi mind mapping (Buzan & Buzan, 1996). I 

samspil med vores mindmap benyttede vi os af sketching (Buxton, 

2007). Metoden var brugbar i den eksplorative fase, hvor vi 

producerede udfordrende ideer, der opsøgte muligheder og ikke 

restriktioner (Buxton, 2007). Vores eksplorative arbejde resulterede i 

løse ideer og nogle yderligtgående koncepter. Fire af vores koncepter 

virkede til at være relevante. De blev gennemarbejdet og skitseret. I det 

følgende afsnit vil vi kun beskrive det ene, da det kun var dette koncept, 

der endte med at have indflydelse på vores endelige løsningsforslag. 

Automatisk konfigurering gennem NFC 

Kort om NFC 

Vi vil i det følgende afsnit præsentere en del af løsningsforslaget som 

bygger på Near Field Communication (NFC), og det forekommer derfor 

relevant at forklare, hvad NFC-teknologi er. NFC er en trådløs 

forbindelse, der fungerer over korte distancer (NFC Forum, 2017). 

Teknologien muliggør tovejsinteraktion mellem elektroniske enheder. 

NFC kan bruges til mange forskellige formål, og ses blandt andet brugt 

i digitale overførsler og systemkonfigurering. Mange digitale 

forbrugerprodukter i dag har indbygget NFC-teknologi, og teknologien 

ses brugt i almene hverdagssituationer, da den virker på tværs af 

operativsystemer (NFC Forum, 2017). 

 

For at nedsætte varigheden for medarbejdernes fulde VR-brugerrejse, 

valgte vi at fokusere på konfigureringen af enheder. Netop 

konfigureringen af enheder var et helt centralt problem konkluderet i 

vores tidligere arbejde (Bilag B). Vi ønskede at adressere denne 

udfordring, og se hvorvidt innovativ teknologi kunne løse 

problemstillingen. 
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 Vi valgte at skitsere en løsning, hvor konfigurering og klargørelse af 

enheder skete automatisk. På denne måde skal personalegruppen ikke 

lære et nyt operativsystem at kende, og vi kan reducere varigheden for 

den samlede brugerrejse. Ydermere kan vi kontrollere brugerrejsen i 

højere grad, da medarbejderen ikke skal interagere med enhedens 

navigationssystem. I stedet kan vi gennem den automatiske 

konfigurering sende dem direkte ind i vores designede løsning, som er 

udviklet direkte til målgruppen. Derved kan vi sikre en nem og blød 

tilpasning til den nye teknologi. For at illustrere vores konceptuelle 

løsning, har vi udarbejdet følgende storyboard: 

  

 
[Figur 11: Storyboard af automatisk konfigurering, eget materiale] 

  

Vores koncept gør brug af NFC-teknologi, og medarbejderen skal 

derfor ikke logge ind og oprette forbindelse mellem enheder. I stedet 

kan medarbejderen tage personaleenheden og scanne denne enhed 

med sit personlige ID-kort. Derved vil personaleenheden logge ind på 

den personlige medarbejderprofil, og enheden vil automatisk scanne 

efter borgerenheden. Medarbejderen gør det samme for 

borgerenheden, smartphonen, som scannes med den personlige VR-

brille i form af et HMD. Borgerenheden sættes dermed også op til den 

personlige borgerprofil, og scanner automatisk efter 

personaleenheden. Når de to enheder har fundet hinanden, vil 

forbindelsen automatisk blive oprettet. Derefter er både personale- og 

borgerenhed klar til afspilning af 360°-videoer. I dette koncept har 

medarbejderen ikke trykket eller tastet en eneste gang for at 

konfigurere opsætningen. Vi indbygger dermed en høj grad af 

brugervenlighed, som tager højde for udfordringen med 

førstegangsbrugere, samtidig med at vi nedsætter varigheden for den 

samlede VR brugerrejse, da vi eliminerer og reducerer tidskrævende 

skridt i rejsen. Med denne løsning skal personalegruppen ikke forholde 

sig til hardware, software eller operativsystem.  
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Gennemsyn af koncepter 
Som et led i den idégenererende fase valgte vi at revidere vores 

koncepter. Dette var for at få ideerne lidt på afstand for derefter at 

vende tilbage og se sammenhængen mellem specialets fokus og de 

konceptuelle løsningsforslag. I vores revidering så vi nogle problemer 

med koncepternes fokus. Alle koncepterne, på nær den automatiske 

konfigurering gennem NFC, lå for langt fra VR og specialets fokus. Det 

var ikke tilstrækkelig tæt sammenhæng mellem Broparkens behov og 

vores løsningsforslag. Ideerne var fine, men var ikke bygget på 

udfordringen med VR. Det var ideer, der kunne passe ind i mange andre 

sammenhænge. De kunne sågar passe ind uden VR. Vores koncepter 

tog ydermere ikke udgangspunkt i den brugskontekst, hvor 

medarbejderne skal facilitere VR. De fokuserede på andre aspekter af 

medarbejdernes hverdag, men ikke de egentlige aspekter der indgår i 

VR-brugerrejsen. 

  

Vi endte med kun at fastholde ideen om automatisk konfigurering 

gennem NFC. 

  

 
[Figur 12 - Iterationer mellem Ideate- og Define-fasen, eget materiale] 

  

Vi måtte derfor vende tilbage til tegnebrættet og vores indsigter. Vi 

ønskede at udvikle et nyt samlende koncept. Idégenereringen 

fokuserede ikke på nedsættelse af brugerrejsens varighed, da NFC-

konfigureringen tog udgangspunkt i denne problemstilling. I stedet 

rettede vi fokus tilbage til medarbejdernes eksisterende 

arbejdspraksis, og hvordan VR skal passe ind i den, og hvordan vi 

kunne indtænke en mere holdbar og delevenlig dokumentationsform. 
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Det følgende afsnit er en beskrivelse af ideer, som vi endte med at 

generere, efter at vi havde været igennem vores indsigter fra define-

fasen og genbrugt vores metoder fra ideate-fasen. Vi har af 

læsevenlige årsager valgt ikke at beskrive hele denne fase igen, men 

har i stedet besluttet at præsentere vores nye ideer. 

  

Integrere evalueringsskema i personaleenhed 

Med fokus på at indtænke medarbejdernes eksisterende 

arbejdspraksis i den nye løsning, opstod ideen, at vi ville integrere 

evalueringsskemaet i personaleenheden. I det tidligere pilotprojekt 

mislykkede selve initiativet for brugen af evalueringsskemaer, da det 

daværende evalueringsskema ikke tog højde for medarbejdernes 

arbejdsmiljø og den brugskontekst, som evalueringsskemaet skulle 

indgå i. Vi ønskede derfor at imødekomme denne udfordring ved at 

bruge vores empatiske forståelse for målgruppen. Evalueringsskemaet 

blev derfor lavet med udgangspunkt i medarbejdernes hektiske 

arbejdsgang. Formålet med evalueringsskemaet var, at medarbejderne 

kunne dokumentere VR-sessionerne, hvilket er en prioritet i Broparkens 

VR-univers. Medarbejderne skulle derfor kunne udfylde 

evalueringsskemaet før, under og efter en VR-session for at tillade 

fleksibilitet.  

  

Derudover skulle skemaet designes til den specifikke brugskontekst. 

Som ide var det vigtigt, at evalueringsskemaet ikke krævede for meget 

af medarbejderen. Det skulle være let, simpelt og overskueligt at 

benytte. Det skulle bygges på disse karakteristika for at tillade 

afbrydelser, som er en hyppig del af medarbejdernes arbejdsgang. 

Evalueringsskemaet skulle ydermere ikke være teksttung. Det lærte vi 

gennem desk research, og fik ydermere bekræftet gennem vores 

feltstudie, da personalegruppen kommer med forskellige 

forudsætninger for sprogkundskab. Evalueringsskemaet var derfor 

tiltænkt som en hybrid model, der gjorde brug af simple 

indtastningsformer, som ikke var baseret på tekst. Vi udarbejdede et 

storyboard i forbindelse med idégenereringen for at indsætte ideen i 

brugskonteksten (Figur 13). 

  

 
[Figur 13: Storyboard for integreret evalueringsskema, eget materiale] 
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Infoskærm til vidensdeling 

Vi udviklede ideen om en infoskærm for at muliggøre en holdbar og 

delevenlig dokumentationsform. Vi observerede i forbindelse med 

vores feltstudie, at informationer og viden blev dokumenteret på et 

personligt og skrøbeligt plan. Det er problematisk i forhold til VR, da 

personalegruppen vil være førstegangsbrugere, og der vil være brug for 

vidensdeling. Vi ønskede at adressere dette ved at synliggøre og 

tilgængeliggøre viden på afdelingen. Vi ønskede ydermere at gøre dette 

for at understøtte den vidensdeling, der allerede foregår i køkkenet, 

hvilket vi observerede gennem vores feltstudie.  

  

Vi valgte at udnytte NFC-teknologi igen for at bibeholde vores fokus på 

brugervenlighed. Ideen blev konkretiseret og skærpet gennem vores 

udarbejdede storyboard (Figur 14), hvor vi havde fokus på det scenarie, 

der udspillede sig efter en VR-session. Efter at havde udspillet flere 

forskellige scenarier, kom vi frem til ideen om at have en ladestation i 

køkkenet. Ladestationen skulle agere som en holdeplads for 

enhederne, når de ikke var i brug. Derudover arbejdede vi med ideen, 

om at enhederne automatisk og trådløs begyndte at lade op, når de 

blev returneret til ladestationen. Slutteligt tænkte vi, at der skulle være 

en trådløs forbindelse mellem ladestationen og infoskærmen. 

Personaleenheden skulle dermed automatisk oplagre nye input til 

infoskærmen, når den blev returneret til ladestationen. 

  

På denne måde adresserede vi proaktivt nogle centrale udfordringer 

medarbejderne møder i løbet af deres daglige arbejdsgang, og vores 

samlede løsningsforslag blev mere holistisk. 

 
[Figur 14: Storyboard for infoskærm, eget materiale] 

Et samlet VR-koncept 
I gennem denne iterative ideate-fase stod vi til sidst med tre ideer, der 

tilsammen udgjorde et helt VR-koncept. Der var en sammenhæng 

mellem ideerne, og der dannede sig et narrativ; en samlet VR-

brugerrejse. Vi anså dette holistiske koncept, som et godt 

udgangspunkt for videreudvikling. Vores samlede koncept tog direkte 

udgangspunkt i medarbejdernes arbejdspraksis, og var genereret på 

baggrund af vores indsigter og efterfølgende designmuligheder. 

Konceptet fremstod velovervejet, da vi kunne se sammenhæng mellem 

indsigter og løsninger. 
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Vi var dog samtidig bevidste om mangler i konceptet. Der var stadig en 

række spørgsmål i forhold til koncepts udformning, der forblev 

ubesvaret. Dette var især den praktiske realisering, hvor vi ikke havde 

tænkt over det materielle og håndgribelige. Hvilken oplevelse ville 

vores koncept producere? Hvordan ville målgruppen opleve vores 

koncept? Vi ønskede derfor at prototype vores koncept for at skærpe 

dets udformning og bringe det tættere på et reelt løsningsforslag. 

  

 
[Figur 2: Samlet storyboard for Bodhi, eget materiale] 
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Prototype 
Med vores overordnede og reviderede koncept på plads ønskede vi at 

konkretisere vores løsningsforslag med prototyper. Vores udviklede 

prototyper skulle hjælpe med at svare på de spørgsmål, vi stadig havde 

og bringe os tættere på det endelige koncept. Ydermere brugte vi 

prototyperne til at skærpe vores løsning og gå i dialog med 

målgruppen (Plattner, 2010). Vores prototype startede med at besvare 

meget overordnede spørgsmål gennem simple metoder, og blev mere 

raffineret som spørgsmålene og konceptet blev mere konkret (Plattner, 

2010). Endeligt skulle prototypefasen bringe os tættere på at 

gennemføre en fyldestgørende evaluering med Broparken. 

  

I denne sammenhæng føler vi det nødvendigt at definere, hvad en 

prototype er i forhold til specialet. Prototyper kan udvikles med 

forskellige formål (Houde & Hill, 1997), men i dette speciale bruger vi 

prototyper til at materialisere vores VR-koncept. Vi gør dette for at 

skærpe vores løsningsforslag og gradvis bringe det tættere på det 

konkrete og virkelighedsnære. Vi støtter os op ad Buchenau & Suri’s 

(2000) begreb: den oplevende prototype. Formålet med den oplevende 

prototype er at fremhæve det erfaringsmæssige og oplevende aspekt. 

Vi ønsker at udvikle oplevende prototyper for først at udforske mulige 

løsninger og derefter for at kommunikere løsningen til målgruppen. 

Formålet er altså give målgruppen en virkelighedsnær oplevelse og 

erfaring med vores VR-koncept, materialiseret gennem vores 

prototyper. Prototyperne skal føles ægte og give en indlevende 

fornemmelse. 

Proces og fremgangsmåde 
I udarbejdelsen af vores prototype opdelte vi konceptet i fire elementer. 

Disse fire elementer var: (1) apps, (2) NFC-teknologi, (3) 

evalueringsskema og (4) infoskærmen. Vi arbejdede på alle fire 

elementer på samme tid, da vi ønskede at skærpe konceptet som 

helhed. På denne måde kunne vi se en stærkere forbindelse mellem de 

fire elementer, og det lod os reflektere over den økologi de udgjorde 

tilsammen, og den økologi konceptet skulle indgå i på arbejdspladsen. 

Processen for udviklingen af prototypen foregik således: 

 
  

  

[Figur 15: Processen vores prototype undergik, eget materiale] 
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Udvikling af konceptets apps 
Vores koncept realiseres gennem to apps, der indgår i henholdsvis 

borgerenheden og personaleenheden. Udviklingen af de to apps 

gennemgik en længere proces, hvor mange overvejelser og 

beslutninger blev truffet. Det følgende afsnit fremhæver de 

betydningsfulde dele af denne proces. 

 

Site map 

Som det indledende skridt i vores udvikling af de to apps startede vi 

med et site map (Tedesco et al., 2008). Et site map er en visualisering 

af den informationsarkitektur, som vores udarbejdede apps indeholder. 

Visualiseringen kan give brugeren et overblik over 

informationsrummet, brugeren kan interagere med, men fungerede i 

vores tilfælde primært for vores egen skyld. Vi brugte site mappet til at 

formulere og strukturere de to apps indhold, hvilket hjalp os med at 

diskutere de to apps’ formål og praktiske udførelse. 

  

 

[Figur 16: Site map borgerenhed, eget materiale]  [Figur 17: Site map personaleenhed, eget materiale] 
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Navigering af informationsarkitekturen 

I vores udvikling af de to apps var vi meget fokuseret på simplicitet og 

vejledning, da vores målgruppe ikke er teknisk stærke. Vi ønskede at 

tage brugeren i hånden, og hele tiden guide dem gennem appens 

indhold. Her blev vi meget inspireret af vores besøg hos Lindehaven i 

Ballerup. Tabletten, der var installeret på væggen, fungerede som det 

styrende element af stimuli-stuen, både i forhold til indhold på 

skærmen, lys i loftet og lyd i højtalerne. Der indgik altså mange 

elementer i styresystemet, men Lindehavens ansatte navigerede nemt 

rundt i indholdet og funktionaliteter. Informationsarkitekturen og den 

underliggende navigation var udviklet som en hub & spoke (Kardys, 

2014). 

  

Hub & spoke er designet ud fra den idé, at brugeren navigerer ud fra en 

central. Denne central er vejen til al information. Information er 

opbygget i siloer, og man skal hoppe tilbage til centralen for at gå fra 

en silo til en anden (McVicar, 2012). Brugeren skal dermed ikke 

forholde sig til en navigation på hver side, men i stedet bruge centralen 

som adgang. Denne model er ofte brugt, når appen er opgavebaseret, 

da brugeren bliver ledt til det relevante sted, og dermed kun skal 

forholde sig til den enkelte side og opgaven i fokus (McVicar, 2012). 

Dette tillader simplicitet og et minimalt niveau af distraherende 

elementer. Hub & spoke er også relateret til begrebet wayfinding 

(Garrett, 2011, s. 127). Wayfinding i relation til design af hjemmesider 

og apps består både af informationsarkitektur og navigation. Det 

omhandler, hvordan brugeren navigerer i indhold, og hvordan man kan 

designe, så brugeren nemt og hurtigt kan danne sig et overblik, samt 

hvordan brugeren bevæger sig fra en side til en anden (Garrett, 2011, s. 

127). Hvis integreret succesfuldt, kan vi med hub & spoke både tale til 

brugerens mentale model af appsene samt den indbyggede navigation. 

  

Denne tilgang viste sig fordelagtig hos Lindehaven, da medarbejderne 

altid kunne vende hjem til hovedmenuen, hvor de kunne starte forfra og 

danne sig et overblik. Dette var nødvendigvis ikke den mest logiske og 

hurtigst navigation, men fungerede rigtig godt for Lindehavens 

medarbejdere, da de følte sig trygge og i kontrol (Wintlev-Jensen, 

2017). Vi valgte derfor at indarbejde samme informationsarkitektur i 

vores apps. 
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[Figur 18: Hub & spoke, (Kardys, 2014)] 

 

Bottom navigation (tab bar) 

I modsætning til den klassiske hub & spoke navigation, valgte vi også 

at indbygge en fast navigation i bunden af skærmen i form af en tab 

bar (Budiu, 2015). Dette går imod ideen om den ene og centrale hub, 

men vi indbygger denne faste navigation for at hjælpe brugeren i en 

endnu højere grad. Vores tab bar indeholder appens mest centrale 

elementer med hovedmenuen i midten. På denne måde kan brugeren 

navigere rundt mellem siloerne med ét enkelt tryk på skærmen, og kan 

altid vende hjem til hovedmenuen. Ved at inkorporere en tab bar i 

bunden giver vi også brugeren et overblik over appens indhold, 

samtidig med vi fordrer til interaktion gennem tydelig og klar 

visualisering (Babich, 2016). Appens mest væsentlige elementer er 

fremhævet og altid tilgængelige for brugeren. I vores udformning af 

navigationen drog vi inspiration fra industrieksperter og deres arbejde 

med tab baren (Babich, 2016; Budiu, 2015; Material Design, 2016c). 

  

 
[Figur 19: Facebook’s tab bar på iOS (Babich, 2016)] 

 

Sketches 

Med et udkast til vores informationsarkitektur og ønskede navigation 

på plads begyndte vi at sketche de to apps. Denne essentielle del af 

processen ville afsløre, om vores tanker var mulige, og hvorvidt det ville 

give mening fra et brugerperspektiv. Vi drog stor nytte af sketching, da 

vi var tvunget til at genoverveje mange aspekter af konceptets 

udformning. Ydermere kunne vi gennem sketches udforske forskellige 

muligheder og derfra træffe beslutninger på baggrund af konkrete 

designovervejelser (Buxton, 2007). Som vores sketches udviklede sig, 

opstod nye udfordringer med nye spørgsmål (Buxton, 2007). 
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[Figur 20: Sketches af medarbejder app, eget materiale] 

 

Wireframes 

Da vi havde udarbejdet sketches på alle sider, der indgår i de to apps, 

bevægede vi os videre til wireframing. Dette skridt var givende for 

konceptets udformning, da vores design gradvist blev mere og mere 

løsningsorienteret. Det var i denne fase ideer og tanker blev 

konkretiseret, og indhold og funktionalitet blev indarbejdet med 

konkret navigation (Garrett, 2011, s. 133). Vores wireframes var med til 

at samle konceptet og gøre det mere helt, da vi i højere grad var 

nødsaget til at foretage endelige beslutninger, der løste ubesvarede 

spørgsmål. Vores design gennemgik også en meget processuel 

udvikling i denne fase, da detaljeringsgraden gradvis blev forhøjet for 

hvert skridt. Vi gik fra sketches, til wireframes til interaktive 

wireframes. På denne måde blev løsningsforslaget løbende mere 

virkelighedsnært, og designet kom tættere på en endelig løsning. 

  

 
[Figur 21: Analoge wireframes af medarbejder app, eget materiale] 
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[Figur 22: Analoge wireframes af medarbejder app, eget materiale] 

  

 
[Figur 23: Digitale wireframes af 1.0 medarbejder app, eget materiale] 

  

 
[Figur 24: 2.0 medarbejder app, eget materiale] 

  

Vores wireframes blev efterfølgende gjort interaktive, så både vi og 

målgruppen kunne interagere med designet. De blev tilgængeliggjort 

på en smartphone, så løsningsforslaget drog paralleller til en reel app. 

Dette er i høj grad med til at virkelighedsgøre konceptet, da vi og 

Broparken kan prøve løsningen på egen krop (Buchenau & Suri, 2000). 

Det gør udformningen af konceptet, og den efterfølgende evaluering, 

mere konkret. Det vigtige i denne fase er, at man ikke forelsker sig i sit 

design, og man derfor ikke afslutter det. Det er en wireframe, og en 

wireframe er ikke et afsluttet produkt (Garrett, 2011, s. 133). I stedet 

bibeholder man store dele af designet ufærdigt. En wireframe er et 

samlende skelet og ikke et færdigt design. 
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Grid og størrelser 

Material Design (2016) er Googles forsøg på at skabe et designsystem 

(Madsen, 2017) på tværs af platforme, der forklarer virksomhedens 

brug af i sit visuelle formsprog, samt regler for farver, ikoner, 

animationer mm. (Madsen, 2017). Visse af disse navigations- og 

designprincipper har vi brugt eller ladet os inspirere af i udarbejdelsen 

af vores prototyper. De overordnede designguides vi har ladet os 

inspirere af herfra er: antal destinationspunkter i navigationsbaren, 

størrelse på ikoner, regler for ikon-farver i navigationen samt typeface. 

Blandt andet anbefaler Material Design (2016), at man har mellem tre 

og fem top-level destinationer som bund navigation (Material Design, 

2016a). Ved mere end fem ikoner bliver spatiering i mellem ikoner for 

lille på en smartphones skærmflade, og der er en risiko for at brugeren 

trykker på det forkerte ikon. Ud fra samme usability grundlag er der 

opstillet principper omkring ikoners størrelse og den padding, der bør 

være mellem ikonerne (Material Design, 2016a). For at sikre 

brugervenligheden yderligere for vores målgruppe har vi forstørret 

ikonerne en smule. Fra den anbefalede ikon størrelse på 24 x 24 dp til 

32 x 32 dp, og 40 x 32 dp for hjem-ikonet i midten. Dette er gjort for at 

sikre læsbarheden og mindske fejltryk hos målgruppen. 

  

 
[Figur 25: Optegning af padding og spatiering, eget materiale] 

  

Et konsistent design er vigtigt, for at brugeren kan navigere. Ved at 

benytte 8 point grid systemet til at definere størrelsesforhold og 

afstande i mellem elementer og padding kan man sikre konsistens 

igennem designet (Material Design, 2016b). Men dette alene er ikke 

nok til at sikre en god og ensartet navigation. Hvis de farvemarkører, 

man bruger til ikonerne, ikke er ens, eller ikke følger samme regler, vil 

det skabe forvirring hos brugeren (Material Design, 2016a; Babich, 

2016). 

 

Ikonernes vigtigste funktion i navigationsbaren er at bidrage til 

brugernes orientering, og kommunikere hvor de befinder sig, samt 

hvordan de kommer fra A til B. Farver er gode til at vejlede og kan 

agere som et visuelt tegn. Men dette skal ligeledes gøres ensartet for 

ikke at skabe forvirring. En aktiv knap skal have en farve og de ikke-
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aktive knapper skal have en anden farve (Material Design, 2016a). Vi 

har benyttet den regel på ikoner i tap baren som illustreres i Figur 26. 

  

  

 
[Figur 26: Medarbejder appens tab bar, eget materiale] 

  

Overvejelser bag ikoner 

Et ikon er per definition en visuel repræsentation af et objekt, handling 

eller en idé, som Harley (2014) fra Nielsen Norman Group beskriver 

det. Inden for design af interfaces findes der ingen standard for, 

hvordan et ikon ser ud, eller hvilken betydning det givne ikon har. Dette 

skyldes, at ikoner er underlagt den forståelse, modtageren har. 

Modtagerens baggrund og tidligere erfaring er med til at bestemme 

deres forståelse af ikonet (Siang, 2017). Der findes dog undtagelser, 

som ikonerne for søgning, gem og print, der har opnået en næsten 

universel affordance, men denne type ikoner er sjældne (Harley, 2014). 

Medarbejderappen er først og fremmest et værktøj. Tap baren, og de 

ikoner der indgår i denne, skal understøtte medarbejderen i at benytte 

værktøjet. Derfor skal ikonerne først og fremmest kommunikere 

appens formål (Harley, 2014). Vi ser os derfor uenige i Material 

Designs guidelines omkring bottom navigation, nærmere bestemt 

hvordan ikoner med tekst skal benyttes (Material Design, 2016a). 

Materiel Designs guidelines foreskriver, at hvis der indgår flere end 3 

ikoner i bund navigationsbaren, skal der kun fremgå ikon tekst under 

det aktive ikon (Material Design, 2016a). Ved at de inaktive ikoner ikke 

har en akkompagnerende tekst, skabes der en mystery meat 

navigation (Siang, 2017). Mystery meat navigation (MMN) er et begreb 

opfundet af designer og forfatter Vincent Flanders (1998). I bogen, 

Web Pages That Suck, refererer Flanders (1998) til knapper, der ikke 

fortæller, hvad de gør, og hvordan man som bruger er tvunget til at 

trykke for at afsløre funktionaliteten (Flanders, 1998; Siang, 2017). 

MMN er et eksempel på æstetik over funktion, og er i direkte modstrid 

med Harley (2014), der beskriver, at ikoner altid skal være 

akkompagneret med en beskrivende tekst, og at denne ikontekst altid 

skal være synlig (Harley, 2014). 

  

I vores tilfælde hvor ikoner skal optræde på et device med touchflade, 

forstærker det kun problematikken yderligere, i og med at man ikke kan 

svæve med musen. Det tvinger brugeren til at bruge unødige mange 

kognitive ressourcer for at finde ud af, hvad ikonet fører til. Vi ser ikke 

MMN som værende en passende navigationsform i vores 
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designsituation. Der kan argumenteres for at denne type navigation har 

sin berettigelse i en eksplorativ design oplevelse, såsom Instagram, 

men ikke til vores brugskontekst. Personalet skal hurtigt kunne 

navigere i appen, og vi har af denne grund besluttet ikke at benytte 

disse guidelines fra Material Design (2016a); vores ikoner i tap baren 

vil konstant fremstå ledsaget af tekst. 

  

 
[Figur 27: Forskellig tilgange til ikoner i bund navigationsbar, eget materiale] 

Videreudvikling af automatisk 
konfigurering 
På et eksplorativt stadie var der mange ubesvarede spørgsmål, 

omhandlede den automatiske konfigurering. Der var derfor nødvendigt 

at udvikle en prototype, der kunne bringe os tættere på en 

virkelighedsnær løsning. Vi havde allerede udviklet et specifikt 

storyboard for selve handlingen (Figur 11), men den praktiske 

realisering manglede at blive adresseret. Vi begyndte derfor at sketche 

det narrativ, interfacet ville udleve i interaktion med medarbejderen. 

Her drog vi inspiration fra Oculus Rift (Oculus Rift, 2017), som vi selv 

har haft praktisk erfaring med. Deres løsning er ikke baseret på NFC, 

men når man skal opsætte deres VR-system for første gang, er det 

vores oplevelse, at man bliver vejledt gennem et velfungerende 

interface. Det ønskede vi at overføre til vores løsning. 

  

 
[Figur 28: Sketching af NFC konfigurering, eget materiale] 
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I vores sketching af denne meget specifikke sekvens af appsene 

fokuserede vi på simplicitet og vejledning. Der skulle ikke være nogle 

forstyrrende elementer, og hele interfacets indhold skulle omhandle 

opsætningen af den automatiske konfigurering. Målet var, at en 

førstegangsbruger, der aldrig har interageret med VR før, skulle kunne 

opsætte og påbegynde vores løsning. Der var ydermere et fokuspunkt, 

at interfacet kommunikerede tilbage til brugeren. Konfigureringen 

består af et narrativ, hvilket kunne realiseres gennem feedback, så 

brugeren var informeret om systemets status. Dette var i høj grad 

inspireret af Nielsens (1994) 10 heuristiske designprincipper. Nielsen 

(1994) omtaler også forebyggelse af fejl, altså hvordan man kan 

designe systemet, så brugeren ikke støder på fejl. Dette aspekt er 

relevant, da Broparkens medarbejdere mødte og genererede mange fejl 

med den tidligere prototype. Dette var et gennemgående problem, og 

et aspekt der forårsagede store frustrationer hos de ansatte (Bilag B). 

Vi ønsker derfor at designe opsætningen gennem automatisk 

konfigurering, så brugeren ikke kan begå fejl. 

  

 
[Figur 29: NFC-login for medarbejder, eget materiale] 

 

 
[Figur 30: NFC-login for beboer, eget materiale] 

 

 Som et opfølgende element på vores udvikling transformerede vi 

vores sketches til wireframes. På denne måde kom vi endnu tættere på 

en konkret løsning, og der kom en stærkere forbindelse mellem ideen 

og den praktiske udformning. Vi gjorde brug af det negative rum, for at 
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flytte fokus til den enkelte skærms ønskede handling. Handling blev 

opfulgt af feedback, og løsningen kommunikerede systemets status til 

brugeren, så man var opmærksom på status og progression. 

Borgerenhed og personaleenhed følger den samme rejse, og 

wireframes af deres respektive konfigurering er tilsvarende. 

 

 
[Figur 31: Wireframe af NFC-login for beboer, eget materiale] 

  

Vores sketches og wireframes hjalp i høj grad til at forme løsningens 

overordnede idé, men vi var nødt til at konkretisere løsningen for at 

svare på de praktiske spørgsmål. Derfor udviklede vi en fysisk 

prototype. Den nye og mere detaljerede prototype blev iværksat for at 

konkretisere den praktiske udformning, samt for at gøre selve 

konceptet mere realistisk. Vi ønskede at bevæge os væk fra det 

udforskende og idégenererende til det mere evaluerende og 

løsningsorienterede (Houde & Hill, 1997; Buxton, 2007). Vi havde brug 

for en prototype, der var mere håndgribelig og virkelighedsnær. Dette 

var både for vores egen og målgruppens skyld. Vi skulle tættere på en 

reel løsning, så vi ikke videreudviklede på abstrakte ideer og 

antagelser. Vi byggede derfor konceptets ladestation og integrerede 

NFC-teknologi i de tiltænkte elementer af konceptet. Vores 

fremgangsmåde var i høj grad inspireret af Wizard of Oz (Buxton, 

2007), hvor vi gennem simple metoder kreerede prototyper, der føltes 

ægte. På denne måde kunne vi og vores testpersoner nemmere leve 

sig ind i scenariet og dets evaluerende formål (Knapp et al., 2016). 

  

 
[Figur 32: Medarbejder ID med NFC tag, eget materiale] 

[Figur 33: Cardboard VR-brille med NFC tag, eget materiale] 

  

Gennem ovenstående artefakter (Figur 32 & Figur 33) kunne vi 

simulere den automatiske konfigurering. Vi kunne bruge eksisterende 
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services (NFC Tools, 2017) til at skrive koden for vores NFC-tags og 

dermed programmere den udførte handling, der skulle aktiveres. De 

ansattes ID-kort blev udarbejdet med indbygget NFC-tags, og det 

samme blev gjort ved en VR-papbrille. Dermed kunne vi simulere 

borger- og medarbejder konfigurering, da vi programmerede vores 

NFC-tags til at åbne vores interaktive wireframes. Vi konstruerede også 

en simpel ladestation for at udleve vores koncept. Denne prototype 

materialiserede vores overordnede idé om ladestationen i køkkenet. 

Ladestationen blev bygget med to formål. For det første fungerer 

ladestationen som en holdeplads for enhederne, når de ikke er i brug. 

Qua sin natur skal enhederne lade op, når den befinder sig på 

ladestationen. Derfor programmede vi det indbyggede NFC-tag til at 

åbne en præ-konstrueret GIF, der simulerede opladning. Når enheden 

blev placeret oven på ladestationen, ville denne GIF automatisk starte 

og indikere opladning. 

  

 
[Figur 34: NFC kort indbygges i ladestation, eget materiale] 

[Figur 35: Telefon fremviser automatisk opladning, eget materiale] 
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Derudover skal ladestationen sende seneste aktiviteter dokumenteret 

på personaleenheden op på infoskærmen i køkkenet. Det var et krav 

for os selv, at denne idé skulle være realiserbar for personalet, og det 

skulle derfor være nemt og hurtigt. Man skulle som bruger ikke 

igennem en masse skridt, og man skulle ikke have kendskab til det 

bagvedliggende system. Vi ønskede derfor at fortsætte i dette 

automatiske spor, som karakteriserer det overordnede koncept. Vi 

vidste, at der skulle være en forbindelse mellem ladestationen og 

infoskærmen, men havde ikke besluttet os for den praktiske udførelse. 

Vi fortsatte i det eksisterende spor, og arbejdede med ideen om 

fremvisningen af indhold via NFC-teknologi. Nagasawa og Ramesh 

(2014) har arbejdet med brugen af NFC til at transmittere indhold fra 

en bærbar computer til en projektor. De brugte computerens 

indbyggede NFC-teknologi og inkorporerede NFC i projektoren via en 

ekstern enhed (Nagasawa og Ramesh, 2014). Denne fremgangsmåde 

svarer til vores designsituation, da vi ønskede at bruge 

personaleenhedens indbyggede NFC-teknologi og tilføje NFC til 

infoskærmen. 

  

 
  

[Figur 36: Medarbejder returnerer personaleenhed til ladestation, eget materiale] 

  

Vi gennemførte dette på et prototype niveau ved at bruge Google 

Chromecast som en transmitter (Google, 2017). På denne måde kunne 

vi gennem simpel og eksisterende teknologi realisere vores 

konceptuelle løsningsforslag. Vores smartphone transmitterede 

indhold via forbindelsen til Google Chromecast, som sad i 

infoskærmen via af en USB-forbindelse, og indholdet blev dermed 

projekteret op på infoskærmen. Dette er ikke den endelige og tiltænkte 

løsning, men fungerede tilfredsstillende på et prototypestadie, da både 
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vi og målgruppen fik en mere konkret fornemmelse af konceptet. Den 

praktiske løsning med Google Chromecast var i høj grad inspireret af 

Buxtons (2007) Wizard of Oz, da vi manuelt kontrollerede indholdet på 

skærmen. Der var ikke en reel NFC-forbindelse mellem de forskellige 

enheder, men opsætningen indfriede sit formål, da prototypen 

realiserede en virkelighedsnær oplevelse. 

Udvikling af medarbejdernes 
evalueringsskema 
Som nævnt tidligere i specialet var det også tanken, at Broparkens 

ansatte skulle evaluere VR-sessioner i forbindelse med det tidligere 

pilotprojekt. Dog kollapsede dette initiativ, da evalueringsskemaet ikke 

tog højde for målgruppen og brugskonteksten. Vi havde i modsætning 

til pilotprojektet brugt tid og kræfter på at forstå medarbejderne og 

deres arbejdspraksis. Vi ville derfor udvikle en prototype, der tog 

udgangspunkt i vores genererede indsigter, og dermed kunne indgå 

som fast rutine i udførelsen af en VR-session. Udover vores forståelse 

for målgruppen og brugskonteksten lænede vi os op ad det desk 

research, vi havde udarbejdet i relation til arbejdsmiljøet og 

dokumentationsformer. Mange af de konklusioner, vi kunne trække ud 

af vores indledende research fase (Staggers & Kobus, 2000; Potter et 

al., 2004; Ash et al., 2005; Rosenbloom et al., 2011), stemmer overens 

med summen af indsigter, vi har dannet gennem vores tidligere arbejde 

(Bilag B) og feltstudiet hos Broparken. Både teori og vores eget 

empiriske arbejde fremhævede nødvendigheden af at designe til den 

specifikke brugskontekst. Dette er eksemplificeret ved ikke at tage 

højde for arbejdsmiljøet, og det faktum at medarbejderne afbrydes i 

deres arbejdsgang. Derudover skal den valgte dokumentationsform 

passe specifikt til arbejdspladsens miljø, da mangel på samme kan 

lede til fejl. Slutteligt kan man fordelagtigt indtænkte en grad af 

fleksibilitet, så dokumentationsformen passer til den enkelte 

medarbejder. 

  

For at imødekomme disse indsigter og udfordringer ønskede vi at 

arbejde med løsningsforslag som feedback, simple indtastninger og 

brugervenlighed. Vi opstillede derfor en række kriterier fra et teoretisk 

og praktisk perspektiv i udviklingen af evalueringsskemaet: 

  

• Evalueringen skulle være nem, hurtig og overskuelig at udfylde 

• Den skulle ikke være teksttung 

• Den skulle inkorporere grafiske elementer 

• Den skulle tage højde for begrænsede sprogegenskaber 

• Den skulle tillade afbrydelser 

  

Som et indledende skridt valgte vi at skitsere brugsscenariet, som 

vores evalueringsskema skal indgå i. Det mest iøjnefaldende ved dette 

scenarie er, at den enkelte medarbejder har mange bolde i luften på 

samme tid. Det at facilitere en VR-session involverer en række 

aspekter. For det første skal medarbejderen udføre sin egentlige 
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funktion; pleje af den demente beboer. Derudover skal den ansatte 

monitorere beboerens oplevelse med VR, så der ikke opstår 

uhensigtsmæssige situationer. Dette kræver både fysisk og verbal 

kontakt med beboeren. Slutteligt skal medarbejderen udfylde 

evalueringsskemaet. Dette kan foregå efter selve 360°-videoen er 

afsluttet, eller medarbejderen kan starte evalueringen undervejs. Der er 

potentielt mange bolde i luften. 

 

 
[Figur 37: Sketches af evalueringsskema, eget materiale] 

  

Vi fokuserede derfor i vores udvikling af evalueringsskemaet på at 

holde både interfacet og selve udfyldelsen simpel. Vi udviklede et 

evalueringsskema, som gennem opdeling, struktur og visualiseringer 

gjorde det tydeligt for medarbejderen, hvor i processen man befandt 

sig, og hvad der skulle ske efterfølgende. Derudover tænkte vi meget 

over enkelhed. Selve skemaets indhold skulle ikke være teksttungt, og 

det skulle udfyldelsen af skemaet heller ikke. I stedet prøvede vi at 

integrere andre indtastningsformer, der krævede mindre tid og 

kognitive ressourcer. Her gjorde vi brug af velkendte symboler og 

ikoner for at kræve mindst mulig bearbejdelse af medarbejderen. Dog 

sætter ikoner og præ-definerede metrikker begrænsninger for 

medarbejderens svarmuligheder, og vi tilføjede derfor muligheden for 

at tilføje kommentarer, så evalueringen kan blive mere dybdegående 

og nuanceret hvis ønsket. På denne måde imødekom 

evalueringsskemaet de tidligere kriterier vi opstillede på baggrund af 

vores empiriske arbejde, og vi gjorde ydermere skemaet som værktøj 

fleksibelt, hvilket var foreslået i research-fasen. 
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[Figur 38: Analoge wireframes af evalueringsskema, eget materiale] 

  

 
[Figur 39: Digitale wireframes af evalueringsskema, eget materiale] 

  

Slutteligt gjorde vi det muligt for medarbejderne at markere, hvis en del 

af oplevelsen var negativ for borgeren. Denne funktion blev indbygget 

for både at sikre en bedre oplevelse for beboeren og medarbejderen 

ved næste VR-session, men også for at gøre det synligt for andre 

medarbejdere, at denne specifikke beboer har haft en negativ reaktion 

til en bestemt oplevelse. Dette kunne eksempelvis være en bestemt 

video, som borgeren reagerer negativt på. Dermed skal borgeren ikke 

se denne video ved næste session, og selve videoen fjernes fra hans 

personlige videobibliotek i borgerenheden. Men det faktum at borgeren 

har reageret negativt på en video, kan også være relevant for andre 

medarbejdere. Vi ønsker derfor at synliggøre og tilgængeliggøre denne 

form for viden og erfaringer. 

Design af infoskærmen i køkkenet 
Den overordnede idé bag infoskærmen bunder i vidensdeling. Vi ønsker 

at trække viden og relevant info op af ringbindene og frem i det åbne. 

Derved understøtter vi den vidensdeling, der foregår i køkkenet, og 

imødekommer afdelingens nuværende udfordringer med overlevering 

af viden. Vi ønsker at gøre dokumentationen af viden mere 

gennemsigtig.  Infoskærmen, som skal hænge på væggen i køkkenet, 

er tilknyttet ladestationen og personaleenheden. Skærmen modtager 

og fremviser nyt indhold fra personaleenheden, når denne returneres til 

ladestationen. Den gør dette automatisk via NFC-teknologi. Der er en 

NFC-forbindelse mellem ladestationen og infoskærmen, som muliggør, 



 77 

at nylig dokumenteret indhold projekteres op på skærmen. Dette sker 

automatisk, og Broparkens medarbejdere skal ikke trykke eller taste 

nogen steder. De skal ganske simpelt bare returnere 

personaleenheden til sin ladestation. Udover de seneste evalueringer 

gennemført via personaleenheden, vil infoskærmen også vise andre 

relevante nyheder og aktiviteter inden for VR. 

  

 
[Figur 40: Sketch af forbindelse mellem ladestation og infoskærm, eget materiale] 

  

 Infoskærmen er opdelt i to halvdele; en dynamisk og en låst. Den 

dynamiske halvdel til venstre er området, hvor seneste VR-nyheder og 

aktiviteter fremvises. Indholdet kører i en form for karrusel. 

Nedenunder indholdet er der indbygget et dynamisk kontrolpanel. 

Kontrolpanelets funktionalitet skifter i takt med det fremviste indhold. 

Dermed fremviser vi de handlingsmuligheder, der er relevante for det 

specifikke indhold. Med dette kontrolpanel kan man dykke dybere ned i 

indholdet, og man kan gøre sig klogere på bagvedliggende data. Den 

anden halvdel til højre er den låste del. Her finder man blandt andet 

dagens to-do liste. Afdelingens ansatte mødes hver morgen og 

udarbejder en daglig to-do liste. Vi ønsker at synliggøre denne liste, og 

flytte de daglige aktiviteter til en mere holdbar dokumentationsform. 

Ved at rykke to-do listen til et digitalt format gør vi det også nemmere 

for afdelingen at monitorere og måle afdelingens aktiviteter, hvilket kan 

danne grundlag for mere reflekterede beslutninger i fremtiden. 

I højre side finder vi også det låste kontrolpanel. I modsætning til 

kontrolpanelet til venstre, så er dette låst, og vil stå fast hele tiden. 

Dette kontrolpanel indeholder de mest væsentlige funktionaliteter i 

forbindelse med vidensdeling omkring faciliteringen af VR, og de er 

dermed altid synlige og til rådighed. Medarbejderne kan aktivt bruge 

infoskærmen til at vidensdele. 

 

 
[Figur 41: Sketches af infoskærmens opbygning, eget materiale] 



 78 

 

 
[Figur 42: Wireframe af infoskærmen, eget materiale] 

  

Den endelige wireframe af infoskærmen fremviser det samlede billede 

med den dynamiske og låste halvdel. Igen vælger vi at tænke i 

simplicitet, så målgruppen nemt og hurtigt kan danne sig et overblik, 

og ydermere bringe fokus til den dynamiske halvdel af skærmen.  

  

Hele konceptet er nu konkretiseret gennem prototyper, og har bevæget 

sig fra storyboard, til sketch til wireframe. Vi vurderer, at både 

konceptet og prototypen nu skal testes, så vi ikke bruger unødige 

ressourcer på videreudvikling, før vi har testet konceptets værdi. Vi 

bevæger os derfor over i den næste og sidste fase af designets proces: 

testfasen. 
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Test 
Vi havde nu udviklet prototypes af hele vores koncept, og optimeret 

designet. Vi valgte derfor at udføre tests for at raffinere vores løsning. 

På denne måde kunne vi modtage feedback, og skærpe vores koncept 

gennem den næste iteration. Hele testfasen tog udgangspunkt i den 

oplevende prototype (Buchenau & Suri, 2000). Vi havde bevist udviklet 

vores prototyper, så de kunne formidle en virkelighedsnær oplevelse, 

og vi ville derfor teste ved at lade testpersonerne mærke løsningen på 

egen krop. Derudover ønskede vi at sammenligne vores løsning med 

lignende teknologier. Her fokuserede vi ikke på VR som koncept, men 

nærmere vores konceptuelle løsningsforslag til at facilitere en VR-

oplevelse. Vi spurgte derfor ind til eksisterende teknologier, for at vores 

testpersoner ville reflektere over vores løsning i en reel brugskontekst. 

Vi ønskede ydermere i denne fase at uddybe vores forståelse for 

Broparken og løsningens brugskontekst, og vi søgte derfor deltagere, 

der havde en forståelse for konteksten og de unikke udfordringer. Da vi 

ikke kunne teste med specialets egentlige målgruppe, Broparken, som 

var den tiltænkte fremgangsmåde, måtte vi finde testpersoner 

andetsteds. Vores testfase startede med et expert review. 

Expert review 

Expert reviewet dækker over flere discipliner, og forskellige metoder 

kan tages i brug efter behov og formål (Korhonen, 2016). Metoden er 

af denne grund passende til vores situation, da vi ønskede at få 

evalueret vores koncept og sparre med en ekspert om mulige 

forbedringer, og var i mindre grad på udkig efter en heuristiske 

evaluering af bruger anvendelighed. Vi ønskede at evaluere med en 

udefrakommende ekspert, der kunne udfordre vores design, og sparre 

med os i forhold til vores generede indsigter. Vores expert review blev 

udført med Louise Helmer Nielsen, som er uddannet service designer, 

og har flere års erfaring inden for disciplinen. Til dagligt arbejder 

Louise hos Copenhagen Healthtech Cluster. Virksomheden agerer 

bindeled mellem private og offentlige organisationer for at opsætte 

samarbejde og udvikling af innovative løsninger til den danske 

sundhedssektor (Copenhagen Healthtech Cluster, 2017). Louise har 

igennem sit arbejde og baggrund en dybdegående forståelse for de 

mange faktorer, der influerer udviklingen af digitale løsninger, når der 

designes til offentlige organisationer. Slutteligt kommer Louise med 

den samme holistiske tilgang, som specialet bygges på, og vil derfor 

kunne evaluere konceptløsningen fra forskellige perspektiver, og 

evaluere konceptets værdi i en større sammenhæng. 

  

Vi havde forberedt og tilsendt vores løsningsforslag forinden mødet 

med Louise, hvori vi beskrev konceptet og vores argumenter for 

designets udformning, så hun dermed havde tid til at evaluere og 

reflektere inden vores samtale. Denne ide stemmer overens med 
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teorien, da det anbefales, at eksperten går igennem designet to gange 

(Nielsen & Molich, 1990). I første omgang kan eksperten danne sig en 

overordnet forståelse og fornemmelse af løsningen, og i anden runde 

kan man dykke dybere ned i detaljer og fokusere på specifikke 

elementer. Rent praktisk forløb expert reviewet således, at vi 

gennemgik det tilsendte materiale med Louise, og hun havde mulighed 

for at stille spørgsmål og få afklaret ubekendte aspekter. Derefter 

præsenterede vi vores løsning gennem det udarbejdede storyboard 

(Figur 2), sammen med vores udarbejde prototyper. På denne måde 

kunne vores ekspert danne sig et holistisk overblik af løsningen og få 

et indblik i den praktiske udlevelse. 

  

Det følgende afsnit er en opsummering af de væsentligste indsigter, 

der fremkom under  expert reviewet. 

 

Resultater fra expert review 

Louise rejste spørgsmålet, hvorvidt vores løsning kunne integreres 

med andre systemer, som Broparkens ansatte allerede brugte i deres 

dagligdag. Dermed kunne man skabe synergi på tværs af platforme og 

udnytte den viden. Louise argumenterede, hvordan dette kunne være et 

incitament for medarbejderne, da VR direkte kunne integreres med 

eksisterende praksis, og indtræde som et løsningsforslag til de 

dokumenterede udfordringer afdelingen måtte have med beboerne. Der 

ville være en større sammenhæng mellem praksis og VR - en større 

sammenhæng mellem behov og løsning. Dette aspekt har vores 

løsning ikke indtænkt på nuværende stadie, og vores empiriske arbejde 

har ikke fokuseret tilstrækkeligt på eksisterende systemer til at kunne 

realisere det. Vi mangler en dybdegående forståelse for de 

eksisterende systemer til at kunne indtænke vores løsning.  

  

I forhold til evalueringsskemaet indbygget i vores løsning, fremhævede 

Louise den pointe, at medarbejderen lige nu kan afbryde en evaluering, 

men bør også kunne springe selve evaluering over. Dette kunne være 

relevant i tilfælde af brugen for akut pleje, så medarbejderen ikke skal 

vælge mellem opmærksomhed rettet mod beboer eller 

evalueringsskemaet. Dette er et interessant perspektiv, men ikke 

nødvendigvis et vi ser os enige i. I stedet argumenterer vi, at 

medarbejderen skal kunne afbryde en evaluering fuldstændigt i 

særtilfælde, men at evalueringen ikke skal udelades. I stedet kunne 

man udvikle en mere proaktivt løsning, der påminder medarbejderen 

om den mangelfulde evaluering på et passende tidspunkt. Derved 

sikrer vi, at de vigtige evalueringer bliver gennemført, men at 

evalueringsskemaet tager højde for arbejdsmiljøet. 

  

Derefter fokuserede Louise på vores indtænkning af 

førstegangsbrugere. Her fremlagde Louise behovet for endnu mere 

hjælp til førstegangsbrugere i deres facilitering af VR. Hun fandt det 

blandt andet fordelagtigt, at man udviklede en guide til brugere, når de 

gennem NFC-teknologien logger ind for første gang. Denne guide 

skulle fremhæve de essentielle facetter indbygget i personaleenhedens 
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applikation. Dette kunne forekomme i form af en instruktion. På denne 

måde kunne medarbejderen interagere med applikationen og generere 

et hurtigt overblik gennem en guidet tour. Louise argumenterede 

ydermere, at applikationen bør hjælpe førstegangsbrugere endnu mere 

i forhold til valg af video under den enkelte VR-session. Hun forestillede 

sig, at dette kunne være en stor udfordring for den nye bruger, og man 

derfor bør hjælpe i en endnu højere grad, end løsningen lægger op til. 

  

Efterfølgende fokuserede evalueringen på køkkenet og vidensdeling. 

Louise pointerede, at man skulle være meget bevidst om den slags 

information, man valgte af projektere op på skærmen i køkkenet, da 

køkkenet ikke er et privat rum. Hun så blandt andet nogle risici ved at 

beboere og pårørende kunne se informationerne på skærmen. Louise 

fremhævede ydermere, at den projekterede viden kunne have en 

negativ effekt på medarbejderne, hvis de følte at personlige og 

sensitive data blev fremhævet. Dette kunne fx være i forbindelse med 

udfyldte evalueringsskemaer. Viden delt i køkkenet skal være yderst 

velovervejet, da det ellers kan lede til negative konsekvenser. Louise 

foreslog, at man kunne gøre skærmens indhold mere generisk, så 

hverken medarbejder og beboer føler sig eksponeret. 

  

Slutteligt argumenterede Louise, at vores ide om at integrere 

medarbejdernes to-do liste i skærmen var en potentiel faldgrube. Dette 

ville kræve udviklingen af et kompliceret administrationsmodul, som 

skulle tage højde for de ansattes arbejdsdage, mødetider, vikarer, 

beboere med mere. Hun havde svært ved at se den store værdi ved 

integrationen, og argumenterede for den fleksibilitet og overskuelighed 

deres eksisterende to-do liste tillod. Hun sluttede af ved at pointere, at 

dette kunne integreres i fremtiden, når vi har den fornødne forståelse 

for deres eksisterende IT-systemer. 

Brugerevaluering 
Vores expert review blev efterfulgt af en formativ brugerevaluering 

(Tulis & Albert, 2013, s. 42). Da det ikke var muligt at foretage en 

brugerevaluering med Broparkens plejepersonale, valgte vi i stedet at 

foretage en evaluering med en, der repræsenterer målgruppen. 

Charlotte Grøndahl er uddannet sygeplejerske, og arbejder som 

demenskonsulent for Odsherred Kommune på Plejecenteret 

Asnæshvile. Charlotte har stor viden og praksiserfaring inden for 

arbejdet med demente. Formålet med den formative brugerevaluering 

var at teste konceptet, analysere dets styrker og svagheder, samt at 

finde eventuelle forbedringer. På denne måde kunne vi optimere det 

endelige koncept. Derudover udviklede vi vores koncept med øje for 

førstegangsbrugere. Charlotte har ingen erfaring med VR, og er dermed 

en førstegangsbruger, som også repræsenterer målgruppen. Den 

praktiske udførsel var struktureret som vores expert review. 

Resultater fra formativ brugerevaluering 

Selvom både interfacets indhold og navigationen var let for Charlotte 

at forstå, voldte medarbejderappen hende vanskeligheder. Problemet 
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var manglende hotspots og links, der på dette stadie ikke var 

inkorporeret til fulde i prototypen på medarbejderappen (InVision, 

2017). Mængden af klikbare hotspots var ikke tilstrækkelige til, at hun 

kunne navigere, som ønsket. Dette forårsagede gentagne loops, hvilket 

resulterede i at en række af prototypens funktionaliteter ikke blev 

afprøvet. Dette var en fejl fra vores side. 

  

 
[Figur 43: Charlotte Grøndahl afprøver medarbejderapp, eget materiale] 

 

 
 [Figur 44: Close up af samme frame, eget materiale] 

  

Evalueringsskemaet gav til gengæld god mening for Charlotte, og hun 

var tilfreds med simpliciteten samt de parametre, man kunne måle på. 

Charlotte er vant til besværlige og tidskrævende analoge 

evalueringsskemaer: “ […] som medarbejderne [...] siger: det registrerer 

vi ikke, for det er for tidskrævende, og det er for administrativt bøvlet.” 

(Grøndahl, 2017). Denne type dokumentation og den mangelfulde 

udførelse er et generelt problem i plejesektoren. Charlotte påpeger, at 

det prioriteres blandt ledelsen, men at det er svært at få medarbejderne 

ombord: “Hvorfor er det, at vi ikke kan få motiveret til de der 

evalueringer?” (Grøndahl, 2017). 

  

Vi har gennem specialets udvikling prøvet at skabe et incitament for 

medarbejderen ved at bruge evalueringen som et integreret led i VR-



 84 

sessionerne, hvor vi har fokuseret på lethed og simplicitet. Ved en 

gennemgang af vores evalueringsskema tilkendegav Charlotte, at det 

var meget anderledes, end hvad hun var vant til.  Da 

evalueringsskemaet var udfyldt, sagde hun: ”Nå, allerede. Jamen det er 

jo fantastisk.” (Grøndahl, 2017). Derudover syntes Charlotte, at 

evalueringen var simpel og let at gå til. Hun kommenterede yderligere, 

at det var godt at udfylde beboerens humør før og efter VR-sessionen, 

samt de få trin man skal gennemgå, da det er noget, personalet i 

forvejen skal registrere. 

  

 
 

 
[Figur 45: Begge billeder er taget under afprøvningen af evalueringsskemaet.] 

  

I løbet af evalueringen opstod en spontan og kort co-design session 

med Charlotte. Da potentielle faldgruber omhandlende indholdet på 

infoskærmen blev fremhævet i vores expert review, ønskede vi at 

undersøge dette yderligere. Vi havde en forhåbning om, at Charlotte 

ville nuancere den omtalte problematik, hvor blandt andet 

medarbejdernes to-do liste var i fokus. Plejecentret Asnæshvile, hvor 

Charlotte er tilknyttet, benytter også analoge to-do lister ligesom 

Broparken. Charlotte havde især et nedslagspunkt, som hun fandt 

problematisk ved at integrere to-do listen med infoskærmen: 

forståelsen og brug af teknologien. Ifølge Charlotte, tilhører mange af 

medarbejderne en generation, som benytter en papirkalender frem for 

en digital. Dette skyldes en manglende forståelse for, hvad man kan 

bruge teknologien til, mener hun. I Charlottes optik, er skridtet fra den 
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analoge to-do liste til digital for stor: “[...] der er et kæmpe skridt endnu” 

(Grøndahl, 2017). 

  

Med afsæt i dette begyndte den improviserede co-design session. 

Sessionen udmundede i et løsningsforslag i form af en sketch af 

infoskærmen, hvor to-do listen var udskiftet med en VR-guide. Guiden 

var i første omgang et storyboard, men det udviklede sig til en idé om 

at have en videoguide, der fremviste, hvordan medarbejderne skal 

arbejde med VR. 

  

 
[Figur 46: Sketch fra evaluering med Charlotte, eget materiale] 

  

Hovedtræk fra evalueringer 
Vi har i følgende afsnit dannet et samlet overblik over de indsigter, der 

blev genereret gennem vores to evalueringer. Det er vigtig og værdifuld 

feedback, som vil fremhæve mulige forbedringsområder af 

løsningsforslaget. 

  

Hjælpe førstegangsbrugere i en endnu højere grad 

Det var tydeligt hos begge vores testpersoner, at de var bekymrede for 

det store teknologiske skridt, målgruppen skal tage ved integrationen 

af VR i arbejdspraksis. De så det derfor nødvendigt, at vi tog endnu 

mere hånd om førstegangsbrugerne. Louise anbefalede blandt andet 

en vejledende video, der kunne køre på infoskærmen. Charlotte 

foreslog at inkorporere en vejledende video i medarbejder appen, så 

man altid havde visuelle instrukser ved hånden. Charlotte foreslog 

ydermere, at man kunne indbygge en auditiv vejledning, som man ser i 

en GPS. Begge testpersoner adresserede det faktum, at mange 

medarbejdere i dette fag har et distanceret forhold til teknologi, og 

man derfor skal tilbyde en ekstrem høj grad af brugervenlighed. 

  

Påmindelse om mangelfulde evalueringer 

Begge vores testpersoner fremhævede også vigtigheden i, at løsningen 

tog højde for afbrydelser, da en VR-session kan udvikle sig i mange 

retninger grundet beboernes sygdom. Dette er især relevant i forhold til 

det indbyggede evalueringsskema. Både Louise og Charlotte 
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adresserede dette aspekt, og det var ikke tydeligt for nogen af dem, 

hvad der skete i tilfælde af afbrydelser. Hvad skulle medarbejderen 

gøre, og hvad ville der ske med evalueringen? De savnede begge, at 

løsningen adresserede denne udfordring, da det vil vise sig relevant i 

brugskonteksten. 

 

Påpasselig med information projekteret op på infoskærm 

Både Louise og Charlotte var også noget bekymrede, da de blev 

præsenteret for indholdet, vi havde tiltænkt, man kunne projektere op 

på infoskærmen i køkkenet efter en afsluttet VR-session. Vores 

testpersoner syntes, at ideen om at dele viden og erfaringer i forhold til 

faciliteringen af VR var en god idé, men fremhævede samtidig, at man 

skal være meget påpasselig med den information, man deler på 

skærmen. Køkkenet er ikke et privat rum, men et sted hvor både 

medarbejdere, beboere, pårørende og udefrakommende færdes. Typen 

af viden og erfaringer der deles i køkkenet, skal derfor være meget 

velovervejet. De foreslog begge, at man ikke projekterede personlige 

evalueringer på infoskærmen. 

 

Medarbejdernes to-do liste bør ikke indgå i infoskærm 

Et interessant aspekt pointeret af begge vores testpersoner var 

indbygningen af dagens to-do liste i infoskærmen. Vi anså denne tanke 

som værende oplagt og en mulighed for at rydde op og strømline deres 

daglige processer. Dog blev det tydeligt gennem vores evalueringen, at 

vi havde undervurderet de implikationer, det ville føre med sig. For det 

første blev det fremhævet, at visse ting i sundhedssektoren er analoge 

af en grund. En analog løsning som blyant og papir muliggør 

fleksibilitet og lethed. Medarbejderne skal ikke lære et IT-system at 

kende, og man kan nemt strege og tilføje, som dagens opgaver opstår 

ad hoc. Derudover ville det kræve meget for vores løsning, da man ikke 

bare tilføjer medarbejdernes to-do liste på en skærm. 

  

Hvad er motivationen for medarbejderne? Hvad får de ud af det? 

En yderst interessant vinkel, der blev adresseret af begge vores 

testpersoner, var den værdi vores løsning gav personalet. Eller rettere, 

hvad var værdien med vores løsning? Begge vores testpersoner så en 

klar linje mellem vores indsigter og vores løsningsforslag, men begge 

havde samtidig svært ved at se den endelig værdi for medarbejderne. 

Hvorfor skulle vores løsning pludselig gøre VR til en god idé? Det stod 

klart efter vores evalueringer, at den endelige værdi som vores løsning 

giver medarbejderne enten ikke er tilstrækkelig, eller ikke er 

kommunikeret tilfredsstillende. Måske en kombination af begge.  
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Tilbage til tegnebrættet 
Med vores løsningsforslag testet gennem to evalueringer valgte vi at 

vende tilbage til tegnebrættet for at iværksætte den næste iteration. Vi 

havde fået nogle konkrete fokusområder gennem vores testfase, og 

ønskede ydermere at arbejde med den samlede værdi vores løsning 

gav målgruppen. Det var vigtigt for os i denne fase, at optimere de 

elementer der fungerede, og samtidig gentænke de mere kritikramte 

ideer. Alt i alt arbejdede vi mod en løsning, der var mere hel og 

sammenhængende. 

Overordnet designvalg for denne iteration 
Som et overordnet skridt i denne iteration valgte vi at kigge på det 

visuelle udtryk af vores design. Vi begyndte at skærpe konceptets 

visuelle identitet, så den stemte overens med Broparken og Rødovre 

Kommune som afsender. Det gjorde vi for at bringe konceptet endnu 

tættere på den endelige løsning. I denne fase bliver der udelukkende 

fokuseret på det konkrete og løsningsorienterede, og vi skal så tæt på 

en virkelighedsnær oplevelse som mulig. Ved at arbejde med det 

visuelle design øger vi også chancerne for, at Broparken vil kunne se 

sig selv i løsningsforslaget og tage ejerskab i den endelige evaluering. 

Ved at bringe konceptets udformning tæt på det endelige, gør vi også 

evalueringen meget konkret og med udgangspunkt i det partikulære. 

Målgruppen skal ikke forestille sig noget muligt. I stedet får de 

præsenteret et færdigt koncept. Ved arbejdet af det visuelle udtryk 

fokuserede vi på farver, typografi og ikoner. Det hele blev strømlinet og 

mere sammenhængende. Derudover arbejdede vi endnu en gang med 

simplicitet, og fjernede alle elementer, der ikke bragte værdi. Der skulle 

være minimalt støj i vores designforslag. Dette betød blandt andet, at 

den øverste menu i vores infoskærm blev fjernet, da den aldrig var 

særlig gennemtænkt, og ikke bragte ekstra værdi for målgruppen. 

  

Derudover vælger vi i denne fase at beslutte, at personaleenheden er 

en tablet. Fra Broparken side var det ikke specificeret, hvorvidt man 

ønskede en smartphone eller en tablet, men vi træffer nu denne 

beslutning i forhold til vores koncept. Bevæggrunden for en tablet er 

nuanceret. For det første er det interessant, at andre forskere anbefaler 

brugen af en tablet frem for en smartphone, grundet tablettens fysiske 

attributter (Karahoca et al. 2010). Dens størrelse og skærmoverflade 

passer bedre til målgruppen. Karahoca et al. (2010) konkluderer i 

samme artikel, at en tablet er en mere passende enhed i 

hospitalsverden, da tablettens robusthed, batteritid og skærmstørrelse 

øger anvendelighed. 

 

For os er der også nogle visuelle fordele ved brugen af en tablet. I 

stedet for vores koncept bygger på to smartphones, så har vi nu delt 

løsningens enheder op via valg af hardware. Dette kan være med til at 

hjælpe målgruppens mentale model. Derudover er der noget nærmest 

metaforisk over tabletten kontra smartphonen. Borgerenheden er en 
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smartphone, som sættes ind i brillen og fremviser videoen. 

Borgerenheden kontrolleres af personaleenheden, altså tabletten. 

Telefonen er på mange måder en passager, der sidder på forreste 

række, på passagersædet. Den er med hele vejen, men den styrer 

hverken retning eller destinationen. Det gør føreren, tabletten. 

Personaleenheden er hele tiden i kontrol og faciliterer hele oplevelsen. 

Den kan til hver en tid gribe ind, og vælger i hvilket omfang og i hvilket 

tempo, oplevelsen tager sted. 

Optimering og design af applikationer 
Den væsentligste ændring for applikationerne i denne iteration er, at 

personaleenheden er gået fra smartphone til tablet. Dette har 

implikationer for både det visuelle udtryk og den generelle navigation. 

Dog gælder mange af de samme principper fra smartphones til tablet, 

når det kommer til design af interfaces. Vi tænker i simplicitet, 

vejledning og feedback. Vi gør dette for at tage målgruppen i hånden, 

så de føler sig i kontrol over situationen, og altid kan vende hjem til 

menuen i midten af skærmen. Derudover har vi ændret i selve menuen, 

hvor vi har tilføjet to nye punkter; evaluering og hjælp. 

  

 
[Figur 47: Menu for personaleenhed, eget materiale] 

  

At tilføje et menupunkt for Hjælp kommer som et direkte resultat af 

vores testfase. Her blev det fremhævet, at vi skulle tage målgruppen 

endnu mere i hånden. Vi tilføjer derfor denne hjælpende side, hvor man 

kan fordybe i sig i Broparkens VR-univers, eller man kan bruge siden til 

at forklare førstegangsbrugere om faciliteringen af VR. Denne side kan 

løbende blive optimeret, så indholdet direkte matcher Broparkens 

behov. Man kunne under samme side arbejde med filtre og kategorier, 

hvis indholdet på siden bliver mere omfattende over tid. 
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Den overordnede idé med at have en hjælpe-side stemmer overens 

med vores desk research, hvor vi blandt andet undersøgte Sutcliffes 

(2003) arbejde. Sutcliffe (2003) anbefaler, at man designer 

brugeroplevelsen af VR, så man tager hånd om førstegangsbrugerne. 

Han fortæller, hvordan brugere kan lære denne nye domæne viden at 

kende gennem interaktion, og hvordan en virtuel verden kan sikre en 

mere passende mental opfattelse af VR blandt målgruppen (Sutcliffe, 

2003, s. 52). Dette bakkes op af Fairchild et al. (1993) som undersøgte 

udviklingen af et virtuelt testmiljø. Fairchild et al. (1993) arbejde med 

novice users, eller nybegyndere, akkurat som vores målgruppe. De 

konkluderer gennem deres arbejde, at det er nødvendigt med et miljø, 

hvor førstegangsbrugere kan gøre sig bekendt med VR gennem 

demonstrativt interaktion (Fairchild et al., 1993). Ideen om at 

inkorporere en Hjælp-side ligger i direkte forlængelse af det argument. 

Vi kan gennem siden lade målgruppen interagere med løsningen og 

udforske VR på egen krop. Vi kan designe og understøtte denne 

demonstrative interaktion for at opnå en mere korrekt opfattelse af VR, 

hvilket øger målgruppens forudsætninger for at facilitere en god VR-

session. 

 

 
[Figur 48: Hjælp side i personaleenhed, eget materiale]  

 

Vi har også valgt at tilføje evalueringer i hovedmenuen, da dette er et 

centralt element af VR hos Broparken. Vi ønsker derfor at fremhæve 

dem, så synlighed og tilgængelighed matcher Broparkens prioritet. 

Nemlig udførelsen af evalueringer kunne være et element, som 

førstegangsbrugere savner hjælp til. Derfor indgår evalueringer nu som 

en fast del af hovedmenuen, og demonstrative råd omkring 

evalueringer kan findes på Hjælp-siden. 
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Derudover har vi arbejdet med det visuelle for at indikere tydeligt, når 

en VR-session er i gang. Tanken er ikke, at en medarbejder er i tvivl, 

hvorvidt en VR-session er i gang, da medarbejderen selv faciliterer 

oplevelsen. I stedet er tanken, at medarbejderen trygt og roligt kan 

navigere rundt i appen og hele tiden vende tilbage til videoen. 

Medarbejderen vil kontinuerligt blive bekræftet, at videoen afspilles, og 

kan vende tilbage til videoafspilleren, når dette ønskes. Dette er med til 

at give frihed og tryghed til medarbejderen. 

  

 
[Figur 49: Videoafspiller i personaleenhed, eget materiale] 

  

De samme overvejelser blev truffet i forhold til appen i borgerenheden. 

En aktiv VR-session blev tydeliggjort, og Hjælp-siden blev også 

inkorporeret i denne app. Da enheden dermed havde flere facetter end 

det originale udgangspunkt, valgte vi at indbygge en fast navigation i 

bunden af appen. Ellers ville de ansatte skulle gennem 

uhensigtsmæssige mange skridt for at komme rundt i hele appen. Den 

udfordring er elimineret med den nye navigation. Designet mellem de 

to apps drager mange paralleller, hvilket også er meningen. Med et 

konsekvent design vil medarbejderne have nemmere ved at lære 

navigationen, og vil hurtige blive trygge med administrationen af begge 

enheder. På denne måde sikrer vi også, at medarbejderne hurtigere 

bliver komfortable med det tekniske aspekt, og dermed kan allokere 

deres kognitive ressourcer hos beboeren. 
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[Figur 50: Borgerenhed, eget materiale] 

 

 

Optimering og design af evalueringsskema 
 

Vores evalueringsskema modtog positiv feedback af vores 

testpersoner. De anså dette redskab som værende relevant, der 

relaterer sig direkte til et behov hos målgruppen. Derudover 

fremhævede de vigtigheden for, at et evalueringsskema kan udfyldes 

hurtigt og nemt. Evalueringsskemaet skal i følge vores desk research 

og vores testpersoner tage højde for afbrydelser, da dette vil ske i 

brugskonteksten. Det gør vores evalueringsskema også, og er designet 

til netop dette formål. Men dette var ikke tydeligt for vores 

testpersoner. De var i tvivl om, hvad der ville ske, hvis man lukkede ned 

i midten af en session. De savnede begge, at løsningen tydeligt 

adresserede dette aspekt. 

  

For at imødekomme denne udfordring trækker vi på Fogg’s (2009) teori 

om en udløser. Fogg (2009) fremlægger en model til at forstå 

brugeradfærd, og hvordan man kan designe for at få målgruppen til at 

udøve en ønsket brugeradfærd. Fogg (2009) argumenterer, at man skal 

have en velovervejet udløser for at opnå ønsket brugeradfærd. Vi 

ønsker at tydeliggøre for målgruppen, at de altid kan afbryde en VR-

session og vende tilbage til denne. Vi ønsker ydermere at minde dem 

om den mangelfulde evaluering. Og det er især her, at Fogg’s (2009) 

teori om udløsere er relevant. Vores ønskede brugeradfærd er, at de 

ansatte vender tilbage og fuldfører evalueringen. Det skal være en 

påmindelse, der fordrer handling. Dog vurderer vi også, at McCarthy og 

Wrights (2004) teori om rumtidsforhold er yderst relevant her. 

Påmindelsen skal falde på det korrekte tid og sted. Fogg (2009) 

diskuterer timing i forbindelse med udløsere, og argumenterer, at 

timing er afgørende for brugerens opfattelse, og hvordan en udløser 

fremstår. 

  

For at betrygge de ansatte under faciliteringen af en VR-session 

fremhæver vi illustrativt, at evalueringen og dens indhold gemmes 

automatisk. Dette kender mange brugere fra andre systemer, og skulle 

derfor gerne give den fornødne ro. Vi fremhæver funktionaliteten ved at 

integrere et levende rødt symbol, der cirkulerer en omgang, når data 

gemmes. På denne måde skal brugeren gerne bemærke vores udløser. 

Den ansatte kan relatere denne udløser til, at evalueringen løbende 

gemmes automatisk, og der ingen fare er ved at afbryde sessionen. 

Dermed kan medarbejderen, hvis ønsket, agere og afbryde sessionen. 
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[Figur 53: Ændringer gemmes automatisk, eget materiale] 

  

Den samme teoretiske tilgang blev brugt i udarbejdelsen af 

påmindelsen. Da personaleenheden er afdelingens ejendom, og går på 

runde mellem medarbejderne, ønsker vi ikke, at påmindelsen dukker op 

på selve enheden. Ellers kunne medarbejderens manglende evaluering 

blive bemærket af hele afdelingens personalegruppe. Det er ikke 

ønskværdigt for den enkelte medarbejder, og det ydermere en 

irriterende påmindelse for de andre ansatte, da det ikke er relevant for 

deres øjeblikkelige arbejde. I stedet vælger vi, at påmindelsen 

bemærkes af den enkelte medarbejder, når personen logger ind. Her vil 

påmindelsen stå klart, da den har en fremtrædende position i 

hovedmenuen. Påmindelsen skal udløse en ønsket adfærd, men vi 

vælger samtidig at tilføje en grad af frihed, så påmindelsen ikke 

fremstår generende. Som Fogg (2009) nævner, kan udløseren fremstå 

positiv eller negativ i brugerens perspektiv. Det er derfor en 

balancegang mellem at fremme ønsket brugeradfærd gennem 

udløseren, men samtidig at bibeholde målgruppen i den kontrollerende 

rolle. 

  

 
[Figur 54: Påmindelse om mangelfuld evaluering, eget materiale] 
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Vi har derfor udformet løsningen, så medarbejderen kan vælge at lukke 

påmindelsen ned. Dog vil der stadigvæk være en mindre indikation af 

den manglende evaluering. Denne subtile udløser forsvinder, når 

evalueringen er fuldført. 

 

 
[Figur 55: Visuel indikator for manglende evaluering, eget materiale] 

Optimering og design af infoskærm 
Feedbacken vi modtog i forhold til infoskærmen var meget konkret. 

Ideen om at indbygge en infoskærm i løsningen blev modtaget positivt, 

og vores testpersoner så en sammenhæng mellem vores indsigter og 

infoskærmen som overordnet ide. Dog opponerede begge vores 

testpersoner, da vi fremviste det indhold, der var tiltænkt på skærmen. 

Dette var især ideen om at fremvise seneste evalueringer gennemført i 

forbindelse med VR-sessioner. Vores testpersoner så dette som en 

dårlig idé, da en personlig evaluering indeholder sensitiv information, 

og at dele dette i et semi-offentligt rum som køkkenet kunne skabe 

negative konsekvenser. For at have et stærkere fundament i denne 

iteration af infoskærmen, valgte vi at undersøge de teoretiske 

retningslinjer. I denne sammenhæng undersøgte vi begrebet social 

translucence (Erickson & Kellogg, 2000). 

  

Begrebet social translucens omfatter digitale systemer, der synliggør 

brugernes aktivitet over for andre. Begrebet bygger på 

gennemsigtighed og med det udgangspunkt, at man gennem 

gennemsigtighed kan stimulere brugernes medvirken, deres 

samarbejde og deres egen forståelse (Erickson & Kellogg, 2000). Man 

synliggør sig selv og sit arbejde for andre, og gør dermed opmærksom 

på ens deltagelse, og tager samtidigt ansvar for sine aktiviteter. 

Erickson og Kellogg (2000) kommer vidt omkring i deres arbejde, men 

stiller også spørgsmålet; hvilket indhold skal vises frem i disse 

transparente systemer? Her argumenterer de, at det fremviste indhold 

er en balance mellem fordelene ved social translucens og brugerens 

privatliv (Erickson & Kellogg, 2000). På den ene side kan man øge 

chancerne for brug og vidensdeling ved at synliggøre arbejde, og man 

kan antage, at mere gennemsigtighed vil lede til fordelingen af 

brugbare informationer (Erickson & Kellogg, 2000). På den anden side 

er der også en lang række negative konsekvenser ved absolut 

gennemsigtighed, da brugerne vil føle sig overvågede, og sensitive 

data deles i uhensigtsmæssige kontekster. Individets privatliv 

udfordres, når informationer deles på fælles skærme. Erickson og 

Kellogg (2000) runder denne diskussion af ved at pointere, at man kan 
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arbejde med brugernes opfattelse af gennemsigtighed, og tydeliggøre 

over for dem, hvilke aktiviteter der er synlige for andre og i hvilken grad 

(Erickson & Kellogg, 2000). På denne måde kan den enkelte bruger 

tage mere kontrol over sin deltagelse i det digitale system. 

  

Erickson og Kellogg (2000) diskuterer også vigtigheden af spatio-

temporal i forhold til social translucens, altså forholdet til rum og tid. I 

hvor lang tid skal informationer vises? I hvor lang tid er informationer 

relevante? McCarthy og Wright (2004) har også dette aspekt som et 

centralt fokus i deres bog, og argumenterer, at alle oplevelser er 

påvirket af rum og tid (s. 91). McCarthy og Wright (2004) 

eksemplificerer dette ved at nævne menneskets brug af tid og sted, når 

vi diskuterer om oplevelser (s. 91). Dette rumtidsforhold til oplevelser 

opstår gennem interaktion. Det er et forhold, som er dynamisk, og 

udvikler sig gennem interaktion. McCarthy og Wright (2004) beskriver 

det som “In our construction of the spatio-temporal aspect of an 

experience, we may distinguish between public and private space; we 

may recognize comfort zones and boundaries between self and other, 

or between present and future.” (s. 91). 

  

Forholdet mellem rum og tid i forbindelse med ideen om en infoskærm 

er interessant. Det er interessant, hvordan tid og sted har en indflydelse 

på det indhold, der deles på skærmen. Dette virker oplagt, men er ikke 

et aspekt, vi tilstrækkeligt havde gennemtænkt tidligere. Vi vælger 

derfor at have en mere selektiv tilgang til information, der deles på 

infoskærmen i køkkenet, og vælger blandt andet at fjerne evalueringer. 

I stedet skal typen af informationer være mere generiske. I samme 

øvelse vælger vi at fjerne medarbejdernes to-do liste. 

Risikoelementerne ved denne idé blev pointeret i vores evalueringer, og 

vi har fået en bedre forståelse for bevæggrunden bag en analog to-do 

liste. I stedet inkorporerer vi en vejledende video, der viser målgruppen 

og førstegangsbrugere hele brugerrejsen, man går igennem som 

medarbejder, og hvordan man faciliterer en god VR-session. På denne 

måde kan Broparkens ansatte altid se og vidensdele omkring 

faciliteringen af VR-sessioner, og kan ydermere gøre dette i køkkenet, 

hvor der allerede videndeles blandt de ansatte. Vi taler dermed direkte 

ind i eksisterende arbejdspraksis, hvilket skulle øge chancerne for en 

problemfri integration. 

  

Den sidste nye tilføjelse på infoskærmen er lokationen af 

personaleenheden, når en VR-session er i gang. Vi ønsker ikke, at en 

medarbejder uvidende leder efter enhederne på hele afdelingen, når de 

ikke befinder sig på ladestationen. Dette ville forårsage unødig spildtid 

og frustrationer. Derfor ønsker vi at vise, hvilken medarbejder der i det 

givne øjeblik bruger personaleenheden og med hvilken beboer. Vi 

tilføjer beboeren i denne integrering af gennemsigtighed, da det vil 

afsløre personaleenhedens lokation. Vi mener, at et kort eller en GPS 

ville virke privatlivssnagende, og da afdelingen ikke er større, og der 

ikke er mere end 8-12 beboere på afdelingen, vil tilføjelsen af beboeren 
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være tilstrækkeligt. VR-sessioner udføres inde i beboerens bolig, og er 

derfor direkte forbundet til personaleenhedens lokation. 

  

 
[Figur 56: Revideret design af infoskærm, eget materiale] 

 

[Figur 57: Visning af personaleenhedens lokation, eget materiale] 

  

Med vores prototyper udarbejdet, testet, og gennemarbejdet igen, kan 

vi nu samle og fastslå vores endelige koncept. I følgende afsnit vil 

vores endelige koncept blive evalueret af vores målgruppe; Broparken. 
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Evaluering med Broparken 
Specialets sidste og afrundende aktivitet var en evaluering med 

Broparken. Dette var for at præsentere vores arbejde for målgruppen 

samt af få evalueret de indsigter, der lå til grund for Bodhi’s 

udformning. Broparken havde ikke set konceptet på et tidligere og 

mere eksplorativt stadie, da vores planlagte workshop blev aflyst. 

Derfor var dette den endelige og store evaluering, hvor arbejdet skulle 

måles og vejes. Inden mødet havde vi arbejdet med den praktiske 

udførelse af evalueringen inspireret af Hanne Foss Hansens (2005) 

arbejde med design af evalueringer. 

Design af evaluering 
Hansen (2005) fremlægger i sit arbejde forskellige metoder og 

modeller til at designe en evaluering. I sit arbejde med 

evalueringsmodeller forklarer hun, at modellen bruges til at danne 

ramme for spørgsmålene, som evalueringen ønsker at svare på, og 

hvordan man med modellen kan opsætte kriterier for den resulterende 

vurdering (Hansen, 2005). Vi ønskede at foretage en summativ 

brugerevaluering med Broparken, da vores konceptuelle 

løsningsforslag var færdigdesignet. Formålet var derfor at verificere, 

hvorvidt vores løsning, Bodhi, imødekom målgruppens behov (Tulis & 

Albert, 2013, s. 43). Litteraturen (Hewett, 1986; Tulis & Albert, 2013) 

diskuterer primært den summative evaluering i forbindelse med test af 

brugervenlighed, hvor parametre som tid, fejl, udførelse og navigation 

bliver opstillet. Vi ønsker dog ikke at udføre vores evaluering med 

fokus på brugervenlighed, men ønsker i stedet at evaluere det 

overordnede koncept. Vi ønsker altså at evaluere konceptet som 

helhed. Det var af samme årsag, at vi udarbejdede vores prototyper 

med fokus på oplevelsen, hvor man i stedet kunne have udviklet til 

andre formål (Houde & Hill, 1997). Vi afveg derfor fra den almene 

summative brugerevaluering (Tulis & Albert, 2013, s. 43), og designede 

vores egen baseret på Hansens (2005) anbefalinger. Når alt kommer til 

alt, handler det om at designe en evaluering, der tager udgangspunkt i 

ens formål og den oprindelige problemstilling, man prøver at løse 

(Hansen, 2005). 

  

For at evaluere vores løsningsforslag opstillede vi følgende spørgsmål 

i designet af evalueringen: 

  

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at vores syn på 

medarbejdernes arbejdsdag stemmer overens med deres 

egentlige arbejdsdag? 

 

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at vi har forstået 

udfordringerne ved den eksisterende arbejdspraksis i forhold til 

faciliteringen af VR? 
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• I hvilken grad vurderer målgruppen, at konceptet ville hjælpe de 

ansatte i faciliteringen af VR-sessioner? 

 

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at de ville kunne facilitere 

en VR-session på baggrund af vores løsningsforslag? 

  

Vi målte spørgsmålene ud fra tre niveauer; (1) lav grad, (2) nogen grad 

og (3) høj grad. 

  

Vi ønskede gennem ovenstående spørgsmål at undersøge, hvorvidt vi 

havde dannet en korrekt forståelse af medarbejdernes arbejdspraksis, 

og hvorvidt vores løsningsforslag reflekterede dette. Rent praktisk 

forløb evalueringen således, at vi satte scenen ved at præsentere vores 

overordnede designproces, og den type feedback vi ønskede at 

modtage fra Broparken. Derefter præsenterede vi vores indsigter, som 

vi havde sendt på forhånd, så deltagerne kunne danne sig et overblik 

forinden. Vi gennemgik vores perspektiv på de ansattes arbejdsdag, og 

de ansatte evaluerede vores forståelse. Derefter præsenterede vi det 

konceptuelle løsningsforslag gennem visualiseringer, storyboards og 

vores udarbejde prototyper. På denne måde kunne de ansatte få en 

reel oplevelse af konceptet ved at interagere med vores oplevende 

prototyper på egen krop. Denne oplevelse blev understøttet af vores 

arkitektoniske blueprint (Figur 9 og Bilag L) for at supportere den 

partikulære brugskontekst. 

  

Evalueringen blev udført på Broparken med Jette Larsen, 

demenskoordinator, og Bente Nørfelt, SOSU-hjælper. 

Resultater fra evaluering 
Som et indledende skridt præsenterede vi vores designproces overfor 

Broparken, og de faser vi havde været igennem for at give vores 

deltagere noget kontekst. I samme sekvens forklarede vi om vores 

tilgang til Broparkens udfordringer (Figur 6), og hvorfor vi havde brugt 

tid på at forstå de ansattes arbejdspraksis. Vi ønskede at gøre dette for 

at sætte rammen for evalueringen. Da vores deltagere hørte om 

bevæggrunden bag vores tilgang, og hvorfor vi anså de ansatte som 

afgørende i den praktiske realisering af VR, var de meget enige i 

tilgangen: “Det er fornuftigt. Faktisk en rigtig god vinkel.” (Larsen, 

2017). Vores to deltagere var også hurtige til at sammenligne denne 

tilgang med det tidligere pilotprojekt, hvor en anderledes tilgang blev 

praktiseret med et væsentligt større fokus på teknologien. 

Evaluering af vores indsigter 

Efterfølgende præsenterede vi vores indsigter, som vi havde genereret 

gennem vores feltstudie og konkluderet i vores CJM (Figur 10). 

Gennem vores dag hos Broparken observerede vi, at personalet havde 

mange skemalagte opgaver. Mange af disse opgaver var 

rutineprægede, og gik igen fra uge til uge. Opgaverne blev vendt og 

aftalt på det daglige morgenmøde, og morgenmødet havde derfor en 
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stor effekt på resten af dagens aktiviteter. Vi forklarede dem ydermere, 

at vi observerede, hvordan størstedelen af de skemalagte opgaver blev 

udført i løbet af morgenen og formiddagen. Personalet havde derfor 

meget travlt til og med frokost, hvor det hen ad eftermiddagen stilnede 

af, og opgaverne blev mere aftalt og uddelegeret ad hoc. Denne 

observation viste sig at være korrekt, som Bente kommenterede: “Det 

er fuldstændig rigtig observeret.” (Nørfelt, 2017). 

 

Som opfølgning fokuserede vi på køkkenets rolle på afdelingen. Vi 

forklarede, at set udefra havde køkkenet en central rolle i 

medarbejdernes hverdag, da mange af dagens aktiviteter blev 

gennemført her. Vi havde ydermere observeret, at køkkenet fungerede 

som et samlingspunkt for de ansatte, og man i køkkenet uddelegerede 

opgaver, og delte viden. Denne observation blev bekræftet af vores 

deltagere, som var enige i køkkenets rolle gennem arbejdsdagen. Dog 

havde vi også undervurderet denne observation, da Jette forklarede os 

om en ubekendt problemstilling. Jette forklarede, at man igennem 

længere tid havde haft problemer med, at ansatte ikke kun bruger 

køkkenet til at vidensdele og socialisere men også til at “læsse af” 

(Larsen, 2017) for deres frustrationer. Dette kunne være frustrationer 

omhandlende private forhold, vagtplaner, ledere og beboere. 

Problematikken er, at beboerne befinder sig i køkkenet på samme tid, 

og bliver belastet af disse negative samtaler. Dette har udløst 

spændinger på afdelingen, hvor beboere eksempelvis har rejst sig, gået 

forbi personalegruppen og sagt: “Ved I hvad? Jeg gider ikke høre på 

det.” (Larsen, 2017), for efterfølgende at forlade lokalet. På psykiatrisk 

afdeling er man opmærksomme på denne problemstilling, og vender 

derfor frustrationerne til morgenmødet, da det ville yde ekstra 

belastning på de psykisk syge beboere: “Er du sindssyg, de hører det 

hele.” (Nørfelt, 2017). Dette var ikke en problemstilling, som vi havde 

observeret gennem vores feltstudie, men ikke desto mindre 

interessant, da vores løsningsforslag lægger op til at udnytte 

køkkenets fysiske rammer, og dermed give de ansatte en yderligere 

grund til at opholde sig i køkkenet. 

 

Slutteligt, i forhold til evalueringen af vores indsigter, valgte vi at 

fokusere på vores observationer angående vidensdeling. Gennem 

feltstudiet konkluderede vi, at dokumentation foregik på et meget 

personligt plan i form af post-it notes og notesbøger. Denne 

dokumentationsform er ikke delevenlig og ydermere skrøbelig, og vi 

adresserede denne observation over for vores deltagere. Her 

forklarede vi, at vi observerede, hvordan denne dokumentationsform 

gjorde det svært at overlevere viden fra et vagtlag til det andet. 

Informationer der blev dokumenteret gennem vagten, blev derfor ikke 

overleveret, eller skulle overleveres fysisk grundet problemstillingen. 

Vores deltagere kunne igen genkende dette mønster fra deres 

arbejdsdag, og tydeliggjorde for os, at dette var et gennemgående 

problem. Denne udfordring bliver forstærket, da mange af de ansatte 

på aften- og natholdet ikke er flydende i dansk: “[...] de har svært ved at 

formulere sig mundtligt. Og endnu mere på skrift.” (Larsen, 2017). Der 
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er derfor gradvis opstået siloer, hvor de forskellige hold kører parallelt 

med hinanden, og meget viden bliver ikke overleveret fra et hold til det 

andet. 

 

Overordnet set blev vores indsigter verificeret, og tog udgangspunkt i 

nogle aktiviteter og problemstillinger, som er med til at karakterisere 

medarbejdernes arbejdsdag. Dog havde vi også undervurderet og 

overset nogle udfordringer, som understreger denne komplekse 

brugskontekst. Efterfølgende fokuserede evalueringen på vores 

udarbejdede prototyper. Her fik deltagerne en tablet, personaleenhed, 

og en smartphone, borgerenhed, i hænderne. Derudover havde vi 

medbragt vores cardboard VR-brille med indbygget NFC (Figur 33), 

samt vores udarbejdede ID-kort med indbygget NFC (Figur 32). På 

denne måde kunne de opleve den automatiske konfigurering, navigere 

rundt i vores udarbejde apps, og gennemgå vores indbyggede 

evalueringsskema. Slutteligt rettede vi fokus mod infoskærmen, som 

blev præsenteret på en bærbar computer. Både før, under og efter 

deltagernes interaktion med vores prototyper gjorde vi brug af vores 

storyboard (Figur 2) for at sætte scenen, og få deltagerne til at 

reflektere over prototypen i den partikulære brugskontekst. 

Evaluering af vores prototyper 

Vores deltagere var begejstrede for den automatiske konfigurering, og 

forstod hurtigt teknologien bag, da de kunne drage paralleller til 

rejsekortet: “Ej, det er altså lige os det dér!” (Nørfelt, 2017), siger Bente 

efter, at medarbejderappen logger ind med NFC. “Ja, det er lige det vi 

kan lide, ikke?” (Larsen, 2017). De syntes, at det var positivt, at man 

ikke skulle bruge tid og kræfter på login, men at løsningen selv gjorde 

dette. Trods deres alder og begrænsede interaktion med teknologi i 

arbejdsdagen fremstod de ikke skræmte. Tværtimod virkede de 

interesserede og nysgerrige. De var ydermere hurtige til at 

sammenligne vores løsningsforslag med den tidligere prototype, hvor 

især opsætningen af systemet var et omfattende problem. At 

automatisere opsætningen modtog derfor positiv feedback. 

 

Efter at enhederne var logget ind via NFC-teknologien, navigerede 

vores deltagere rundt i vores designede apps. Igen var de positivt 

stemte, men det var også interessant, hvordan deltagerne var mere 

tilbageholdende i denne del af evalueringen. De var ikke afvisende over 

for det præsenterede design, men var tilbageholdende i forhold til at 

prøve prototyperne på egen krop. I stedet blev det primært os, der 

navigerede rundt i appsene, og forklarede bevæggrundene bag de 

forskellige sider og den indbyggede funktionalitet. Begge apps modtog 

positiv feedback. Deltagerne så værdi i borgerens profilside, da denne 

var med til at forklare om den enkelte borger, hans baggrund og 

personlighed. Dette var relevant i faciliteringen af VR-sessioner. 

Derudover kunne de genkende navigationen af videoer fra CURAVIVO’s 

stimuli-stue (CURAVIVO, 2014), som vi var inspireret af gennem vores 

besøg hos Lindehaven. Under specialeperioden har Broparken fået 
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installeret en stimuli-stue på deres ældrecenter. At der var paralleller 

mellem disse design blev fremhævet positivt af deltagerne, da man 

dermed ikke skulle lære et nyt system at kende fra bunden: “Det er 

ligesom den over i stimuli-stuen.” (Larsen, 2017). Sluttelig synes de, at 

Hjælp-siden var værdifuld, da denne tilbød assistance til 

medarbejderen i relation til faciliteringen af VR. 

 

Dog eksemplificerede deltagernes interaktion med appsene også en 

fejl. Der var et problem med navigationen i forhold til videosiden. På 

denne side kan medarbejderen tilføje den valgte video til den 

respektive borger. Dog kunne vores deltagere ikke gøre dette, efter at 

havde bevæget sig langt nok ned i appens struktur. Derfor måtte de gå 

tilbage til hovedmenuen og starte forfra. Det er ikke ideelt og en 

designfejl. Derudover blev spørgsmålet rejst, hvorvidt det skulle være 

muligt at navigere rundt i appen, mens beboeren så selve videoen. I 

den tidligere prototype kunne man ikke det, og medarbejderens fokus 

var udelukkende på videoen, som beboeren så: “Jeg synes faktisk, at 

det er styrken, at man kan se filmen, samtidig med at borgeren ser 

filmen.” (Larsen, 2017). Det kan man også i vores løsningsforslag, men 

der er også mulighed for at navigere rundt samtidig, hvilket også havde 

sine fordele set fra deltagernes perspektiv: “Det er også topmålet [at 

man udelukkende ser filmen]. Men nogen gange har vi jo lidt travlt, 

Jette. Så kunne det være smart, hvis man kunne bruge fem minutter 

imens [...] på at skrive noget observation på den borger.” (Nørfelt, 

2017). 

 

Efter at have fået en oplevelse af appsene afprøvede vores deltagere 

det indbyggede evalueringsskema. Selve ideen om at have 

evalueringsskemaet indbygget i personaleenheden modtog positiv 

feedback, da den praktiske udførelse af evalueringer i forbindelse med 

det tidligere pilotprojekt fejlede. Derudover så de værdi i designet af 

evalueringsskemaet, som er bygget på lethed og simple 

indtastningsformer. De udtrykte, at skemaet var overskueligt, og det 

var godt set, at udfyldningen tog højde for beboerens humør før og 

efter en VR-session. Slutteligt syntes de, at det var værdifuldt, at man 

kunne markere, hvis en beboer havde haft en negativ oplevelse. VR er 

nyt for Broparken, og der vil derfor forekomme fejl og utilsigtede 

hændelser, hvilket var vigtigt at dokumentere. Denne funktion 

relaterede til det. Dog skal det også siges, at denne del af evalueringen 

ikke foregik fuldstændig gnidningsfrit. Deltagernes interaktion med 

evalueringsskemaet foregik gennem en browser, og 

evalueringsskemaet hoppede rundt i browservinduet under selve 

udfyldelsen af skemaet. Dette var med til at skabe forvirring i forhold til 

forståelsen af skemaet, og satte også en begrænsning for den 

virkelighedsnære oplevelse.  

 

Den sidste og endelige del af evalueringen var infoskærmen. Vi 

startede denne del af evalueringen med at sætte scenen via det 

udarbejde storyboard (Figur 2). Vi gennemgik narrativet, og zoomede 

efterfølgende ind på køkkenet via de arkitektoniske blueprints (Figur 9 
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og Bilag L) for at cementere brugskonteksten. Ideen om at have en fast 

holdeplads for enhederne i form af ladestationen blev værdsat. At 

enhederne automatisk opladte gennem NFC-teknologi var igen en 

positiv tilføjelse, og at personaleenheden ydermere kommunikerede 

automatisk med infoskærmen, igen via NFC-teknologi, bragte glæde. 

Dermed skulle medarbejderne ikke selv bruge tid og kræfter på at 

overføre indhold til infoskærmen. Derudover synes vores deltagere, at 

det var godt, at skærmen afslørede, hvor enhederne var, hvis de var i 

brug og ikke at finde på ladestationen: “Jeg siger dig, at man kan lede 

meget.” (Nørfelt, 2017). Overvejelserne omkring vidensdeling der ligger 

til grund for infoskærmen modtog positiv feedback, da deltagerne så 

værdi i, at man aktivt kunne fremvise viden og læringer i forhold til 

faciliteringen af VR-sessioner.  

  

Alt i alt blev vores konceptuelle løsningsforslag positivt modtaget, og 

deltagerne så klare forbindelser mellem deres daglige arbejdsgang og 

løsningens refleksion af denne “Ja, det giver rigtig meget mening [...] 

det mener jeg virkelig.” (Larsen, 2017). De var derfor positivt stemte 

over for konceptet som helhed: “ [...] I har forstået, hvad det handler om 

her på plejehjemmet” (Nørfelt, 2017). 

  

For at opsummere og vendte tilbage til vores spørgsmål fra design af 

evaluering konkluderer vi følgende: 

  

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at vores syn på 

medarbejdernes arbejdsdag stemmer overens med deres 

egentlige arbejdsdag? I høj grad. Det blev udtrykt flere gange i 

løbet af evalueringen. Dette aspekt var imødekommet. 

 

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at vi har forstået 

udfordringerne ved den eksisterende arbejdspraksis i forhold til 

faciliteringen af VR? I høj grad. Løsningen reflekterede 

medarbejdernes behov, og tog højde for deres arbejdsdag. 

 

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at konceptet ville hjælpe de 

ansatte i faciliteringen af VR-sessioner? I høj grad. De udtrykte, 

at løsningen tog højde for deres unikke behov, og de aktivt 

kunne bruge løsningen til at facilitere VR. 

 

• I hvilken grad vurderer målgruppen, at de ville kunne facilitere 

en VR-session på baggrund af vores løsningsforslag? I nogen 

grad. Gennem Bodhi følte målgruppen sig klar til at prøve 

kræfter med VR, men den praktiske udførsel står ubekendt. 

 

Konceptet er dermed evalueret og godkendt af målgruppen. Vi vælger 

derfor at afslutte designprocessen og dreje fokus hen imod vores egen 

proces og metodevalg. Herunder vil vi diskutere vores designgrundlag, 

specialets resultater, evalueringen med Broparken og vores metodiske 

fremgangsmåde. 



 102 

Diskussion 

Co-design i praksis 
Vi er akademisk skolet efter den skandinaviske model, og da specialet 

ydermere var et service design speciale, byggede specialet og 

designprocessen på brugerinddragelse. Vi ønskede oprindeligt at co-

designe med vores målgruppe for at afdække deres behov og for at 

bringe deres domæne viden i spil i den kreative fase. Derfor havde vi 

også forberedt en eksplorativ workshop med Broparkens ansatte, hvor 

ville bruge Video Card Game (Buur & Soendergaard, 2000) til at 

verificere vores forståelse af deres arbejdsdag. Derudover skulle vi 

sammen med medarbejderne udleve scenarier fra personalets 

arbejdsdag til at italesætte eksisterende udfordringer, og udvikle 

koncepter gennem brugen af design artefakter (Bødker, 2000). Dog 

blev denne workshop aflyst, og det var ikke muligt at udføre den senere 

i forløbet, og vi måtte derfor reagere på udviklingen. Vi valgte at 

afslutte vores empathize fase, og designe løsningsforslag uden 

målgruppens kreative bidrag. Specialet endte derfor i diskussionen om 

udførelsen af co-design og participatory design i praksis. 

  

Centrale forskere- og praktiserende designere inden for service design 

litteraturen bygger i høj grad deres arbejde på brugerinddragelse 

gennem designprocessen (Brown, 2008; Plattner, 2010; Stickdorn & 

Schneider, 2011; Polaine et al., 2013). Brugerinddragelse er et dogme 

inden for service design. Dog sætter Jens Pedersen (2016) fokus på 

problematikken, der opstår, når co-design møder praksis uden for den 

akademiske verden. Pedersen (2016) argumenterer, at co-design er en 

akademisk og idealistisk tankegang, som kan have svært ved at 

fungere i praksis, da tilgangen kræver meget af brugerne, man vælger 

at inddrage. Brugernes andel i designprocessen kan blive så central, at 

det er brugerne, der påføres designer rollen, mens designeren bliver en 

facilitator for designprocessen (Pedersen, 2016). I forhold til specialet 

var det aldrig tanken, at vi ville fralægge vores designer rolle, men vi 

forstår samtidig Pedersens (2016) kritik af co-design, da vores 

tiltænkte metoder, som fx rollespil gennem scenarier (Bødker, 2000), 

kræver meget af deltagerne. 

  

Vores designproces blev gradvis mere traditionel, hvor vi som 

designere traf beslutninger ud fra et informeret grundlag, udviklede 

koncepter på egen hånd, og målgruppen forblev en målgruppe, der 

slutteligt evaluerede vores løsningsforslag. Dette går imod den 

foreskrevne, og måske idealistiske, tilgang. Dog fungerede den 

traditionelle metode, da vores løsningsforslag blev vel modtaget af 

Broparken. Vi oplevede dog også i løbet af designprocessen, at den 

viden, som vi ønskede at afdække i vores co-design workshop, 

influerede på vores arbejde, da vi manglede partikulær viden til at 

understøtte vores designvalg. 
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Vi kan gennem designprocessen nikke genkende til Pedersens (2016) 

argumenter, når han siger, at co-design er svært at realisere i praksis. 

Det var en gennemgående udfordring i specialet, men også en 

udfordring vi ønskede, da vi bevidst valgte et speciale med en virkelig 

case partner i en virkelig brugskontekst. Dog rejser Pedersen (2016) et 

interessant spørgsmål i sit arbejde; I hvis interesse er co-design? Er co-

design for målgruppen eller designeren? Vores overordnede læring i 

forhold til co-design gennem dette speciale er, at det er en 

balancegang. Co-design har nogle klare fordele, og bidrager med 

mange gode elementer. Fra et service design perspektiv tilslutter vi os 

brugercentreret design. Men når man designer til en målgruppe, der 

også har deres egen hverdag og agenda, så skal man også være 

realistisk. Det er naivt at forestille sig, at en målgruppe som Broparken 

kan være til rådighed gennem hele designprocessen. Man må derfor 

agere og reagere for at finde et kompromis i målet om at skabe et 

informeret design.  

  

Slutteligt har vi gennem specialeprocessen fået erfaring med co-

design i praksis. Vi har gennem denne erfaring dannet os en lidt mere 

traditionel indstilling til designerens rolle. Hvor meget af den 

fremherskende litteratur inden for service design (Stickdorn & 

Schneider, 2011; Polaine et al., 2013) taler om at facilitere 

designprocesser, har vi dannet os en mere ideologisk holdning til 

designerens rolle i processen. Her tilslutter vi os den gren af 

designlitteratur, der taler om, at man som designer sætter sin egen 

andel på spil (Pedersen, 2016). At man ikke kun faciliterer, men tager 

aktiv del og ansvar i designets udformning. At man anser sig selv som 

værende designer for at påtage denne proaktive designer rolle 

(Lo ̈wgren & Stolterman, 2004, s. 49). Vi har lært gennem dette speciale, 

at man som designer skal stå ved sin vision og arbejde hen imod den. 

En (for) positiv evaluering 
Vores afsluttende evaluering med Broparken var meget positiv, og 

målgruppen var meget tilfreds med vores medbragte løsningsforslag. 

Det var en god stemning, og på mange måder var det en god afslutning 

for alle parter. Men efter at denne eufori havde dæmpet sig, påtog vi os 

den evaluerende rolle, og vendte tilbage til selve evalueringen. 

  

Vi nævnte kort, at vores testpersoner var fysisk passive i evalueringen 

af de prototypede apps. De var nysgerrige, men var ikke selv ivrige for 

at interagere med interfacet. Deres distancerede forhold til teknologien 

kan skyldes flere ting. For det første konkluderede vi gennem vores 

desk research, at personalet i dette fagområde har prøvet kræfter med 

løsninger, der ikke fungerer i praksis (Ash et al., 2005; Potter et al., 

2004; Potter et al., 2005). Løsninger der ikke er designet til 

brugskonteksten (Ash et al., 2005), og dermed leder til personalefejl 

(Potter et al., 2005). Dette har Broparken selv oplevet med prototypen 

fra det tidligere pilotprojekt (Bilag B). De mange negative erfaringer kan 

være årsagen bag et mere skeptisk forhold til ny teknologi, da 
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medarbejderne har erfaret uhensigtsmæssige løsninger. Dog kan man 

argumentere, at vi i retrospekt var for hurtige til at tage over, og skulle 

have forholdt os mere afventende for at tvinge dem til at tage springet. 

Denne akavethed kan være ukomfortabel, men er noget, man som 

designer kan lære med tiden for at få det optimale ud af sin 

designevaluering. 

 

Set i retrospekt lod vi os rive med af den positive stemning, og vi var 

ikke gode nok til at adressere potentielle svagheder ved designet. Dette 

blev eksemplificeret ved, at vi ikke havde en kritisk gennemgang af 

infoskærmen i køkkenet, som ellers vakte opsigt i den foregående 

testfase. Vi havde inden specialets begyndelse arbejdet sammen med 

Broparken. Vi havde brugt mange timer sammen, og der var opstået en 

forbindelse mellem os. Dette var en fordel i forhold til at danne et 

informeret designgrundlag, da vi havde kendskab til brugskonteksten 

og udfordringerne. Men dette forhold gjorde måske også, at 

medarbejderne var forudindtagede i deres evaluerende rolle. 

Medarbejderne ville os det godt, og de ønskede på mange måder, at 

vores løsningsforslag blev til virkelighed. Derfor kan man frygte, at 

forholdet mellem os som designere og dem som målgruppe ikke 

længere var neutralt. 

 

Evaluering blev udført i et mødelokale på Broparken. Dette var fint, da 

vi kunne sidde uforstyrret og gennemgå den planlagte evaluering. Dog 

havde det været ideelt, at foretage selve evalueringen på afdelingen, 

som vi har designet til. På denne måde havde evalueringen været 

udført i den partikulære brugskontekst, og vores testpersoner skulle 

ikke forestille sig løsningen indsat i konteksten. Derved havde vi holdt 

en endnu stærkere forbindelse til vores pragmatiske designtilgang 

(Fallman, 2003). Specialet tager udgangspunkt i det partikulære, og får 

at være trofast til denne tilgang skulle evalueringen havde taget sted i 

det partikulære. Vi imødekom dette ved at have storyboards og 

arkitektoniske blueprint til at sætte scenen, men den reelle 

brugskontekst havde været ideel for evalueringen af konceptet og de 

medbragte prototyper. Her kunne man eksempelvis placere 

ladestationen i køkkenet, have infoskærmen hængende på væggen, og 

dermed indsætte konceptet i de fysiske rammer. Dog ville dette også 

være svært at realisere, da de andre medarbejdere udførte deres 

praktiske opgaver på afdelingen, og beboerne ville ydermere være til 

stede. Om det ville have konsekvenserne for beboerne, står i det 

uvisse, men fra specialets skylde havde det været fordelagtigt. 

 

Udførelsen af evalueringen i den reelle brugskontekst havde været 

interessant, men det bringer også nogle potentielle farer med sig. Dette 

forholder sig især til ideen om at forventningsafstemme. Vores 

løsningsforslag er et koncept. Det er konkretiseret gennem prototyper, 

men prototyper der udviklet for at give medarbejderne en oplevelse. 

Det er ikke prototyper, der er tæt på at blive transformeret til et reelt 

produkt, og det er vores koncept heller ikke. At udføre evalueringen på 

afdelingen kunne medføre falske forhåbninger, da konceptet ville blive 
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for virkeligt - for troværdigt. Dette kunne formentlig blive adresseret 

overfor vores testpersoner, men det ville være svært at afgrænse sig 

fra afdelingens andre medarbejdere. Vi ville potentielt give målgruppen 

falske forhåbninger, og vi kunne være med til at starte rygter. Dette ville 

være uetisk for vores samarbejde. Derudover ville det potentielt belaste 

de fremtidige designerne, der skal levere den reelle VR-løsning. De ville 

komme med deres løsning, og skal samtidig stå på mål for afdelingens 

mentale model af vores forslag. Deres produkt skal vejes op imod 

vores konceptuelle løsningsforslag, hvilket er uretfærdigt. Slutteligt 

kunne det være uetisk overfor vores case partner; de medarbejdere der 

har deltaget gennem specialeforløbet. De kunne ende med at skulle stå 

på mål for vores løsning, både på godt og ondt.  

 

At udføre evalueringen i den reelle brugskontekst havde været 

værdifuldt, men der indgår også en række overvejelser forinden, for 

ikke at yde skade på den økologi, der udgør designsituationen. 

Forhandlingen mellem teknologi og 
arbejdspraksis 
Specialet, og samarbejdet med Broparken, er en realitet, da det 

tidligere pilotprojekt fejlede. Man introducere et VR-system, som ikke 

tog højde for målgruppen eller brugskonteksten. Implementeringen af 

velfærdsteknologi er en kompleks udfordring, da teknologien skal 

indgå i et eksisterende arbejdsmiljø. Det er her, at spændet mellem 

arbejdspraksis og teknologi opstår. Vores speciale tog udgangspunkt i 

dette spænd, hvor vi valgte at designe, så VR passede ind i 

brugskonteksten. Vi valgte side, og startede ud fra det standpunkt, at 

det er teknologien, der skal tilpasse sig arbejdspraksis og ikke 

omvendt. Derved blev der truffet en beslutning helt i starten af 

designprocessen, som var med til at diktere og sætte rammen for det 

efterfølgende arbejde. Dette var på mange måder en ubevidst handling, 

som udsprang fra vores tidligere arbejde, hvor vi observerede 

medarbejdernes frustrationer i interaktion med den tidligere prototype i 

pilotprojektet. Dette formede vores forståelse af problemet, og 

definerede retningen for vores problemstilling.  

 

Problemets framing og rentning var aldrig til diskussion. Vi vidste før 

projektets opstart, at det var medarbejderne, vi skulle designe til. Set i 

retrospekt er dette enormt interessant, da det er en af Schöns (1979) 

pointer. Schön (1979) advokerer for denne problemstilling, og 

argumenter, hvordan problemet eller framingen af problemet definerer 

designets retning. Vi definerede problemet, og bestemte den retning 

løsningen skulle tage Det skal man være bevidst omkring som designer 

(Schön, 1979). Det er interessant og afgørende, da andre stakeholders, 

som Rødovre Kommune eller beboernes pårørende, muligvis ville 

havde haft et andet perspektiv. Vores tilgang stammer fra service 

design, hvor man i høj grad innoverer og optimerer løsninger på 

baggrund af brugeren og brugerens adfærd. Det har defineret vores 

tilgang til problemstillingen og det følgende resultat. 
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Det er ydermere interessant at diskutere formålet med designet. Når 

man taler om velfærdsteknologi i det offentlige, handler det ofte om 

effektivisering i form af tid og penge. Men VR til demente som 

velfærdsteknologi har ikke effektivisering som hovedmål. I stedet er 

det parametre som livskvalitet, arbejdsmiljø og arbejdsgange, der er i 

fokus. I vores arbejde med VR og med fokus på plejepersonalet har vi 

løbende forstået, hvad motivationen er for medarbejderne, og dermed 

også det egentlige formål med designet. VR er et rammeværktøj for en 

samtale mellem beboer og medarbejder. Det er muligheden for at give 

den demente en oplevelse, som ellers ikke var mulig: “Hvis vi ikke kan 

bringe dem ud i verden, så må vi bringe verden til dem.” (Larsen, 2017). 

For medarbejderen, og dermed for os, handler det om at kunne give 

noget ekstra til beboeren. Det handler for medarbejderne om at få 

noget igen i form af en dybere forståelse for de borgere, de tager sig 

af. VR som velfærdsteknologi handler om stille den enkelte 

medarbejder stærkere. Både at højne deres faglige kvalitet, men også 

at give dem tilfredsstillelse i deres arbejde; følelsen af at gøre en 

forskel. VR kan være med til at give medarbejderne indflydelse på 

diskussionen om effektivisering i det offentlige, da formålet med dette 

rammeværktøj er at forbedre plejen af de ældre demente. Hvorvidt 

realiseringen af vores løsningsforslag vil gøre medarbejderne bedre i 

deres arbejde, er uvist, men vi vurderer selv, at vi med denne 

designtilgang og det konceptuelle løsningsforslag er kommet et skridt 

nærmere. 
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Konklusion 
Vi har gennem dette service design speciale ønsket at forstå og løse problemstillingen, der opstod på Broparken, da man i 2016 

introducerede VR-teknologi i plejen af ældre demente. Spændet mellem teknologi og arbejdspraksis blev en blokade for pilotprojektets 

videreførelse. For at adressere denne problemstilling gennem et konceptuelt løsningsforslag stillede vi os selv spørgsmålet: 

 

Hvordan kan den nye VR prototype designes, så den imødekommer plejepersonalets arbejdsdag og understøtter 

deres faciliterende rolle af VR-oplevelsen? 

 

Specialets designproces baserede sig på service designs principper, hvor vi ønskede at danne en empatisk forståelse for målgruppen 

gennem en tværfaglig designtilgang. Vi har gennem service designs holistiske disciplin undersøgt målgruppen og den partikulære 

brugskontekst. Med udgangspunkt i vores tidligere arbejde, valgte vi at nuancere eksisterende viden gennem desk research, interviews 

og et feltstudie. Denne samlede sum af indsigter blev konkluderet og transformeret til designmuligheder gennem det udarbejdede 

Customer Journey Map, hvor vi dykkede ned i definerende touchpoints i medarbejdernes arbejdsdag. Designmulighederne udsprang fra 

tre centrale observationer, hvor vi konkluderede, at (1) medarbejdernes skemalagte aktiviteter bliver defineret ved det daglige 

morgenmøde. Derudover (2) skulle løsningen tage højde for, at afdelingens køkken og medarbejdernes hektiske arbejdsdag influerer 

designgrundlaget. Slutteligt konkluderede vi, at (3) løsningen skulle inkorporere et mere holdbart og delevenligt evalueringsskema. 

 

Vores designmuligheder blev omdannet til ideer og koncepter, hvor vi efter revidering endte med et samlet koncept, der tog 

udgangspunkt i medarbejdernes eksisterende arbejdspraksis. Konceptet blev udviklet for at understøtte den brugerrejse, medarbejderen 

skulle gennemleve ved faciliteringen af VR. Derudover byggede konceptet på en forståelse af de udfordringer, der definerede det tidligere 

mislykkede pilotprojekt, og vi ønskede derfor at designe, så VR imødekom personalets arbejdsdag. Konceptet tog gradvist form gennem 

sketches, storyboards m.m. og blev slutteligt konkretiseret gennem oplevende prototyper, hvis formål var at materialisere konceptet for 

at danne en forståelse for dets helhed. Gennem en testfase, bestående af et expert review og en formativ brugerevaluering, blev 

løsningsforslaget evalueret for derefter at blive skærpet og færdiggjort. 
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Vi har navngivet det endelige koncept Bodhi. Bodhi er designet med afsæt i Broparkens VR-univers for at klæde personalet på til at 

facilitere VR. Bodhi redesigner ikke VR, men er designet, så VR passer ind hos Broparken. Bodhi består af fire elementer, som udgør det 

samlede koncept: 

 

For det første består Bodhi af to apps, som er designet for at realisere faciliteringen af VR; appen til borgerenheden er en 

videoafspiller, mens appen til personaleenheden holder en administrativ rolle, hvorfra medarbejderen kan facilitere VR-

oplevelsen. Begge apps er udviklet med inspiration fra et navigationssystem bekendt af målgruppen for at gøre læringen 

nemmere. For det andet gør Bodhi brug af NFC-teknologi for at automatisere konfigureringen af enhederne. Denne del er 

udviklet for at imødekomme de behov, der opstår af den kontinuerlige strøm af førstegangsbrugere og det faktum, at 

målgruppen kræver høj brugervenlighed. For det tredje er der indbygget et evalueringsskema i medarbejderappen, som er 

designet specifikt til den unikke brugskontekst ved at tillade afbrydelser og sikre, at evalueringer bliver dokumenteret. Slutteligt 

består Bodhi af en ladestation i køkkenet, hvor enhederne automatisk lader op, og personaleenheden uploader dokumenteret 

viden til en tilknyttet infoskærm. Transmitteringen af viden fra enheden til infoskærmen foregår automatisk via NFC-teknologi, 

og skærmen indgår dermed som et aktivt led i plejepersonalets eksisterende arbejdspraksis og afdelingens ambition om 

vidensdeling. 

  

Konceptet Bodhi blev afslutningsvis evalueret af Broparkens medarbejdere gennem illustrationer, storyboards og oplevende prototyper. 

Derved fik medarbejderne en forståelse for konceptets helhed, og kunne ydermere interagere med løsningsforslaget på egen krop. Den 

overordnede konklusion var, at vi havde dannet en god forståelse for plejepersonalets arbejdsdag, og at Bodhi reflekterede denne 

forståelse. De ansatte var meget tilfredse med konceptet, og følte sig i stand til at facilitere en VR-oplevelse gennem Bodhi. 

  

Den store læring vi trækker ud af specialeforløbet er værdien ved skabelsen af et informeret design grundlag. Vi oplevede, hvordan design research 

havde stor andel i skabelsen af en meningsfuld løsning. Vi har fået en fornyet påskønnelse for design research, og fået bekræftet hvordan design 

blive bedre, mere holistisk og nemmere at forsvare gennem et informeret grundlag.
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Bilag E: Interview af Anette Wintlev-Jensen, Lindehaven 
	

Interview af Anette Wintlev-Jensen, chefsygeplejerske 

Plejecenter Lindehaven i Ballerup Kommune 
 

Til hvad og hvordan bruges stimuli-stuen? 

Stimuli-stuen bruges primært til at skabe ro og glæde hos de demente borgere. Stuen er relevant i adskillige sammenhænge, men kan 

overordnet bruges til at give livskvalitet til den demente i dagligdagen. Stuen fungerer som et værktøj for personalet til at skabe en 

forbindelse og skabe positive associationer med den demente. Ofte vil personalet snakke med den demente ud fra almene samtaleemner, 

som er begrænset grundet de dementes livssituation. Men stimuli-stuen fungerer som et værktøj, der kan understøtte denne samtale, og 

bidrage på en positiv og behagelig måde. Indholdet på skærmen, lyden fra anlægget og lyset i loftet er alle med til at bidrage, og stuen er 

altså med til at danne rammer for en god og rar stund mellem den demente og personalet. 

  

Hvad var motivationen for at lave en stimuli-stue hos Lindehaven? 

Demente er lige så forskellige som os andre mennesker, og deres behov kan derfor variere en hel del. Derudover skifter deres humør og 

tilstand drastisk over tid og endda i løbet af én dag i nogle tilfælde. Det kan være med til at skabe en masse uro hos den enkelte beboer, 

deres medbeboere og personalet. Der opstår en meget anspændt stemning, hvilket forstærker situationen, og dermed skaber en negativ 

spiral. Personalet bruger derfor en masse energi på at berolige den demente, så denne slags situationer bliver undgået. Og det er 

motivationen for stuen. Stimuli-stuen kan være med til at give ro til den demente i en hektisk hverdag. 

  

Hvor ofte er stuen i brug på daglig basis? 

Stuen bliver brugt hver dag. Lige siden dag 1 har den været i brug. Stuen er som regel åben for adgang, og de demente kan derfor gå 

derind, når de har lyst. Ellers bruger vi også stuen til at tage en enkelt beboer derind, hvis denne beboer har brug for lidt tid en-til-en. Men 
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den bliver brugt hver dag. Beboerne har fuld adgang til stuen, og kan gå derind, hvis de har lyst. Personalet skal dog monitorere hvilken 

video, lys og lyd, der afspilles i stuen, så der ikke opstår en dårlig situation. Vi har som grundregel, at der maks må være 5-6 beboere 

derinde sammen med noget personale. Det er for at undgå, at der bliver for trangt, og dermed skaber en ubehagelig situation. Men 5-6 

beboere fungerer rigtig fint. 

  

Blev I (Lindehaven) inddraget i udviklingen af stuen? 

Personalet var med til at udvikle stuen, hvilket også har gjort, at de har haft nemmere ved at tage ideen til sig. Personalet blev spurgt om 

input i forhold til indhold på skærmen, og det evalueringsskema der er blevet brugt til at monitorere stuens effekt på den enkelte beboer. 

Personalet havde rigtig mange ideer i forhold til indhold, og har også fået flere af dem godkendt, og de videoer bliver brugt den dag i dag. 

Og så var de gode til at sige til i forhold til hvad der virkede og ikke virkede i forhold til designet at selve stuen og det tekniske system. Her 

var det for eksempel et krav, at panelet der styrer stuen, skulle være så simpelt og nemt, at IT-uvidende kan bruge systemet uden 

problemer. Og det er lykkedes. Vi er meget glade for systemet, og hvor nemt det er at bruge. 

  

I Middelfart nævnte I flere gange, at stuen passede godt ind i personalets arbejdsgang, og var blevet et reeelt værktøj i deres dagligdag. 

Hvorfor er det, at stuen passer så godt ind? Er den skræddersyet til Lindehaven? 

Stimuli-stuen fungerer rigtig godt, fordi der altid har været et behov. Man har aldrig rigtig fået beskrevet det behov, men stuen går direkte 

ind og imødekommer nogle daglige udfordringer, personalet har. Og det er også derfor, at stuen blev taget i brug allerede ved dag 1. Stuen 

er som sådan ikke skræddersyet til Lindehaven, men vi har haft en indflydelse på dets udvikling, og de funktionaliteter den skulle kunne 

tilbyde. Vi har købt den helt dyre model (Rolls Royce-modellen) til Lindehaven, og har derfor fået den store pakke med. Det har vi været 

glade for. 

  

Var der udfordringer med personalet i forhold til at få dem til at tage imod den nye teknologi?  

Kort sagt; nej. Personalet blev inddraget i udviklingsprocessen, hvor deres ærlige mening blev hørt og værdsat. Vi brugte ikke en masse 

krudt på skemaer og lange skriveprocesser, men satte os sammen til et morgenmøde, og fandt ud af hvad det skulle kunne og hvorfor. På 

den måde matcher systemet personalets behov, og det har da hjulpet på deres modtagelse af stimuli-stuen. Personalet bruger 
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efterfølgende nogle simple evalueringsskemaer til at monitorere den effekt stimuli-stuen har haft på beboerne. Det er også her, at vi 

registrerer de erfaringer, vi har lært. Kunne være nogle videoer, som har haft en bemærkelsesværdig positiv eller negativ effekt. 

  

I nævnte kort, at personalet til tider bruger stuen. Kan I uddybe det? 

Ja, vi fandt ud af hvilken effekt stuen havde på både de demente men også personalet, og derfor bliver stuen brugt af personalet. Det er jo 

et form for biprodukt, men der er jo ingen grund til ikke at udnytte dets fordele, når vi alligevel har stuen. Så personalet bruger det til at 

koble fra, stresse ned, få energi, eller skabe ro inden de skal hjem i seng. Så stuen kan bruges til en masse forskellige situationer, også for 

personalet. Og det er meget effektivt. 

  

Bliver stuen brugt til andre ting end det oprindelige formål? Har der været nogle overraskende brugsscenarier? 

Vi har fået skærmen koblet til et TV-signal, og kan derfor bruge stuen som et samlingspunkt for sociale arrangementer, hvor der sidder en 

5-6 beboere derinde sammen. Her kan de så se Vild med Dans, eller landsholdskampe eller VM. Der var ikke tiltænkt fra starten af, men 

det fungerer rigtig fint, og vi kan dermed lave nogle sociale arrangementer, hvor stuen danner ramme. Derudover vil vi meget gerne have, 

at familiemedlemmer og pårørende kan komme med deres egen indhold via et USB-stik. Det er endnu ikke sket, men er noget vi drømmer 

om. På den måde kan beboerne blive inddraget i sociale arrangementer med deres familie, og komme steder hen, som vi ikke kan tilbyde 

dem. 
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Opstille task for sansestimuli-personalet 

Nano usability test 

1. Opstart video: 7 sek og 4 click 

2. Få lys, lyd og billede til at virke: kommer automatisk men kan justeres efter behov 

3. Skift til ‘hunde-video’: Trykker “hjem”-knappen og starter processen forfra 

4. Skift til ‘byggeplads’-video: Trykker “hjem”-knappen og starter processen forfra. Bruger generelt ikke “tilbage”-knappen, men går 

direkte til start-menu. Det gør hun fordi, så ved hun, hvordan det ser ud, og hun dermed har alle muligheder til rådighed - et form for 

safe space 

  

Hvis der opstår fejl 

1. Hvad gør I hvis teknikken fryser? Hvis jeg ikke kan fikse det, så kigger Torben på det, og kravler ind i system rummet bagved. Her 

kan man klare visse problemer, og hvis ikke vi kan klare det selv, så ringer vi til en hotline. Her kan de enten guide os eller genstarte 

systemet fra deres lokation. Og så plejer det at virke. Men generelt er der meget få problemer, og det kører uden de store 

udfordringer. Nogle gang fryser videoen eller panelet, men så trykker man bare igen eller starter forfra. 
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Bilag F: Interview af Krisitan Weirum, fysioterapeut 
	
Interview	med	Kristian	Weirum	
Fysoterapeut, Sundhedshus Nørrebro 

  

Til hvad og hvordan bruges Icura-kufferten? 
Icura er et produkt, vi anbefaler til de patienter, der har fået udskiftet hele deres knæ eller hofte gennem operation. Operationen kræver en 

masse genoptræning efterfølgende, og derfor kommer de ind til os, hvor de bliver sendt i et genoptræningsprogram, og bliver guidet og 

monitoreret af vores medarbejdere her. Icura er værktøj til hjemmetræning. Vi opretter en personlig bruger til patienten og skræddersyer et 

genoptræningsprogram til dem. Icura muliggør så, at de kan træne dagligt derhjemme, og vi fra distancen kan følge deres fremskridt og 

komme med råd og vejledning for at nå i mål. Nå de så kommer herind til deres ugentlige træning, så har vi et indblik i den forgangne uge, 

og hvilke udfordringer de arbejder med. 

  

Hvad var motivationen for at tilkøbe Icura-kufferten? (tid, penge, kvalitet) 
Et større studie blev lavet i samarbejde med Rudersdal Kommune og Lyngby Tårnby Kommune med et par hundrede deltagere, og det 

genererede gode resultater, hvilket fik Københavns Kommune til at sige, at det er her den nye standard service, vi tilbyder vores patienter. 

Lidt ala “det er her første valg og, delvis, eneste de får”. Man gjorde det både fordi, at det er godt værktøj for os fysioterapeuter, men også 

for at spare penge inden for velfærdsteknologi. Værktøjet gør, at der bliver sparet en tur for den enkelte patient hver uge. Før i tiden var de 

hos os to gange om ugen, og langt størstedelen skulle transporteres frem og tilbage med taxa. Det er nu skåret ned til én gang om ugen 

grundet værktøjet, og der spares altså nogle penge der. 

  

 

 

Hvor ofte er den i brug på daglig basis? 
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Den almene patient træner dagligt, og dermed er Icura i brug 7 gange om ugen. Antallet af patienter der aktivt er i et 

genoptræningsprogram varierer meget, og afhænger i bund og grund af, hvad hospitalerne sender til os. Så det er svært at sige. 

  

Hvor mange patienter anbefales denne løsning? Hvilke? 
Alle patienter anbefales denne løsning. Det er vores standard tilbud. De hører ikke om andet, og derfor tager de fleste også imod. Det 

handler meget om, hvordan man præsenterer værktøjet og dets formål. Men langt de fleste patienter er åbne og villige til at prøve det. Dog 

har vi ældre patienter og dem der bliver skræmt af ny teknologi. De skal som oftest overtales mere, og kan i sidste ende få et andet tilbud, 

hvis de kategorisk afviser Icura-værktøjet, hvilket ca. er 10% af alle. 

  

Blev I (Sundhedshuset) inddraget i udviklingen af kuffertens indhold? 
Sundhedshuset gjorde ikke, men det blev som sagt udviklet i samarbejde med tre andre kommuner; Rudersdal, Lyngby-Tårnbæk og en 

tredje. 

  

Hvordan synes du, at løsningen passer ind i jeres daglige arbejdsgang? Er den skræddersyet til Sundhedshuset Nørrebro? 
Den er ikke skræddersyet til Sundhedshuset, men som sagt lavet i udvikling med andre kommuner. Dog er Icura samarbejdsvillige, når det 

handler om at tilføje nyt indhold til app’en, hvor de fx har tilføjet nye træningsøvelser, efter jeg havde anbefalet nye tiltag til dem. Det tog 

ca. et måned, og så var det oppe. Det synes jeg, var en god service, og det giver mening for alle parter. Hvis der mangler noget relevant, så 

skal det da kunne tilføjes. 

  

Var der udfordringer for jer i forhold til at få taget den nye teknologi i brug? Var det svært?  

  

  

 

Hvad med jeres patienter? Hvad synes de om det hele? 
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Langt de fleste er positive, og synes hele konceptet giver god mening. Det består selvfølgelig i hjemmetræning, men det var der også før i 

tiden. Nu kan vi som fysioterapeuter bare følge med og monitorere deres fremgang. Det er som regel et nemt salg. Der er lidt med at få 

sat det op, og sørge for, at patienten tager de forskellige sensorer korrekt på, men det plejer at gå ret smertefrit. Det er ikke et stort 

problem. Det hele handler om, hvordan man fremlægger ideen til den enkelte patient. 

  

Man får en Samsung smartphone med hjem, men telefonen har kun én funktionalitet, og det er app’en. Telefonen kan ikke bruges til andre 

formål. Når telefonen tændes, starter app’en. Man kan kun være i app’en. Hvis man trykke “home”-knappen, så reloader app’en bare. Det er 

simpelt og nemt. Og det gør også, at vores patienter har meget nemt ved at forholde sig til det. De skal ikke lære at manøvre rundt i en ny 

telefon, men nærmere en helt klassisk app, som er meget simpelt bygget op.  

  

Har I brugt kufferten på jer selv? På personalet hos Sundhedshuset? 
Nej, gør vi egentlig ikke. Jeg har prøvet den, har prøvet at have sensorerne på, men det er ikke noget, vi bruger internt her i huset. 

  

Bliver kufferten brugt til andre ting end det oprindelige formål? Har der været nogle overraskende brugsscenarier? 
Ikke rigtigt 

  

Opstille tasks for Icura-app’en 
Nano usability test 

1. Tænd mobil 

2. Start app 

3. Find bruger og se han/hendes træningsresultater 

4. Ændre i brugerens træningskalender og tilføj ny øvelse 

5. Opret ny fiktiv bruger; navn=Christian Skadhauge 
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Bilag G: Observationsguide hos Broparken 
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Bilag G1: Tematisk analyse – Teknologien 
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Bilag G2: Tematisk Analyse – Personalet 
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Bilag H: Empathy Map 
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Bilag I: Empathy Map – Needs and Insights 
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Bilag J: Blueprint over Broparken 
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Bilag K1: Customer Journey Map del 1 
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Bilag K2: Customer Journey Map del 2 
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Bilag L: Blueprint over Broparken med løsning indsat 
	

	




