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Baggrund og målgruppe 
Ældrecentret Broparken er et plejehjem for 78 beboere, fordelt på otte afdelinger. Beboerne har 
forskellige former for aldersforandringer og sygdomme, herunder demensdiagnoser. 
 
En multifunktionel seng kan støtte borgeren og medarbejderne i forskellige plejesituationer i forbindelse 
med sengeleje. 
 
Målgruppen er de borgere, der ikke er fysisk selvhjulpne, og som har brug for omfattende støtte i den 
daglige pleje. 
 
Formål 
Fra starten af projektet blev der formuleret et formål om at optimere arbejdsgange i og omkring plejen. 
 
Formålet er todelt, en del med fokus på borgere, en anden del med fokus på medarbejdere.  
 
Sikkerhed, komfort og selvhjulpenhed for borgeren:  

• Bedre kontrol – færre faldulykker 

• Skånsom og naturlige forflytninger 

• Større selvhjulpenhed = værdighed 

• Tryksårsforbyggende 

• Bedre spisesituationer/stillinger 

• Lavt lydniveau – god søvn 

• Bedre søvn 

• Tryggere siddestillinger og forflytninger  

• Større motivation for at komme ud af sengen 

• Færre fejlsynkninger 

• Flere muligheder for genoptræning 
 
Sikkerhed, arbejdsmiljø og effektivitet for medarbejderne: 

• Mindre fysisk belastning 

• Hurtigere at få borger fra liggende til stående 

• Letter at klæde borger af og på 

• Mindsket medarbejderbehov ved forflytninger 

• Lettere at få spiler-dug under borger 

• Færre udadreagerende borger 

• Større kontrol med mobiliseringssituationen 
 

Valg af teknologi: 
Valget faldt på en Opus 5 seng med multifunktioner. 
  

Producenten beskriver sengens funktioner:  
Sengen kan rejses op i en vertikal siddeposition, så patienten kan stige ud af sengen i fodenden. Sengen 
kan også vippes op til 10 grader fra side til side. Det gør det nemmere for personalet at flytte 
patienterne, fordi man bruger tyngekraften som hjælp. 
 

 
Deltagere i testen 
Alle afdelinger fik tilbud om at benytte sengen og dermed fik alle mulighed for at tage stilling til, om de 
havde borgere, med behov for sengen. 
 
Samlet set har der været seks borgere, der har afprøvet sengen.  



    

 

 
Denne evaluering er primært baseret på en enkelt borger, da han var kognitivt velfungerende og derfor har 
været i stand til at bidrage med sin egen vurdering af sengen. De øvrige fem borgere var demente eller på 
anden måde kognitivt udfordret, så i disse tilfælde er det personalets vurdering af, om den enkelte borger 
havde gavn af sengen.  
 
Ved projektets afslutning står sengen fast hos én borger, der profiterede særligt af sengens funktioner. 
Borgeren er immobil på grund af generel nedslidning, han er fysisk tung og kognitivt velfungerende.  
 
Dokumentation af effekten: 
Der var afsat tid til at planlægge og afprøve sengen samt tid til, at medarbejderne i hverdagen kunne notere 
i evalueringsskemaet og holde faste møder om projektet. 
 

TEKNOLOGI 
Funktionalitet: 
Sengen har fungeret hver gang og lever op til forventningerne, da den aflaster borger samt medarbejdere, 
særligt i forbindelse med personlig pleje og forflytning af tunge borgere.  
 
Sengen er meget pladskrævende og kan for eksempel ikke bruges i de små boliger på Broparken. 
 
Brugervenlighed:  
Sengen er let at benytte efter en kort introduktion fra en kollega med kendskab til sengens funktionaliteter. 
Der behøves ikke undervisning for at betjene sengen. En god og letlæselig instruktion samt billeder på 
fjernbetjeningen betyder, at det er let at anvende sengen. 
 

ØKONOMI 
Investering: 
Pris for sengen er 35.000 kr. inklusiv madras. 
 
Sengen fungerer uden øvrige tilkøb, dog skal man være opmærksom på, at det ikke er alle veksletryks 
madrasser, der kan benyttes i sengen. 
 
Drift: 
Da borgerene har vidt forskellige behov og forudsætninger, er der stor forskel på, i hvilket omfang sengen 
kan erstatte andre tilbud eller frisætter medarbejderressourcer.  
 
Sengen erstatter en almindelig plejeseng. Brugen i projektperioden peger på, sengen i visse tilfælde erstatter 
en stålift, og i andre tilfælde betyder brugen af Opus 5, at en hængelift kan erstattes med en stålift. 
 
I forbindelse med plejen kræves fortsat minimum én medarbejder hos borgeren. I nogle tilfælde kan man 
med sengen gå fra to medarbejdere til én medarbejder, for eksempel ved forflytning eller plejeopgaver med 
nedre toilette, da sengen kan vippes til siderne. Dette er ikke en generel tendens, og afhænger af borgerens 
behov. 

 
BORGER 
Værdi og anvendelighed: 
Sengen er god og lever op til formålet. Sengen er særligt egnet for fysisk tunge og immobile borgere, der 
har brug for omfattende pleje og hjælp til forflytning.  
 



    

 

Generelt er det personalets vurdering, at det er en fordel, at borgeren er kognitivt velfungerende og i stand 
til at forstå, hvad der foregår, når sengens funktioner benyttes. Ellers kan borgeren blive urolig og stritte 
imod. 
 
Eksempel: Særligt én borger, der prøvede sengen, blev mere selvhjulpen i forbindelse med at vende sig 
under morgenplejen. Han følte ikke samme anstrengelse som vanlig. Borgeren er glad for sengen og ønsker 
fortsat at bruge den. Han var glad for den større selvhjulpenhed, han oplevede i forbindelse med plejen. 
Borgeren har flere kræfter i løbet af dagen. Før brugte han alle sin kræfter på morgentoilette og på at 
komme ud af sengen, og var udmattet allerede fra starten af dagen. 
 
Eksempel: Sengen blev benyttet af en dement dame. Fysisk var hun lille og tynd og meget stiv i kroppen. 
Hun var ofte urolig og utryg. Til hende virkede sengen ikke, hun kunne ikke arbejde med den, og den store 
udfordring var, at hun for eksempel blev liggende og ikke kom op i siddestilling. 
 

ORGANISATION 
Der har været stor ledelsesmæssig opbakning til brug af sengen. 
 
Der mærkes tydeligt mindre belastning for medarbejderne under plejen, og sengen er meget ønsket på 
afdelingen. 
 
Sengen bidrager til bedre arbejdsgange og bedre arbejdsmiljø da den aflaster medarbejderne i forbindelse 
med forflytninger i sengen samt til kørestol, under påklædning og anden pleje.  
 
Eksempel: Sengen aflaster medarbejderne, når de hjælper fysisk tunge og immobile borgere fra seng til 
kørestol, en opgave der ellers er hård for medarbejderens arm og skulder.  

 
VTV SKEMA 
Område: 

 

Kategori: 

 

Spørgsmål: 

(Svar: Ja=2, Delvist=1, Nej=0) 

Svar 

(2,1,0) 

Uddybning/kommentar: 

 

Teknologi Funktionalitet 
Kan teknologien det, som det 

forventes, at den skal kunne? 

2 Sengen lever op til forventningerne, 

da den aflaster borger og medarbej-

der i forbindelse med personlig pleje 

og forflytning af tunge beboer.   

Fungerer teknologien hver gang 

den anvendes? 
2 Ja, den har fungeret hver gang.  

Brugervenlighed 
Er teknologien let og intuitiv at 

anvende? 

2 Ja, billederne på fjernbetjeningen er 

gode og derved let at anvende. Kræ-

ver blot kort introduktion fra kollega. 

Er manualer gode/instruktionen 

været god? 
2 Ja, lette og forståelige.  

Økonomi Investering Kan teknologien benyttes uden 

ressourcetung kompetenceud-

vikling? 

2 Ja. Der behøves blot en kort intro-

duktion fra en kollega med kendskab 

til sengens funktionaliteter. 

Kan teknologien benyttes uden 

ombygning/indkøb af andre 

produkter? 

2 Ja, men man skal være opmærksom 

på, at der ikke kan bruges alle slags 

veksletryks madrasser, da nogle mi-

ster funktionen ved hejse funktionen 

i sengen.  

Drift 
Frigiver teknologien medarbej-

derressourcer? (f.eks. til andre 

opgaver) 

1 Der kræves fortsat minimum én 

medarbejder hos borgeren til plejen. 

I nogle tilfælde er der fortsat brug for 

to medarbejdere til forflytninger mv. 



    

 

Det afhænger af borgerens behov. 

Erstatter teknologien andre til-

bud eller anden teknologi? 

1 Til dels: Den erstatter en anden ple-

jeseng uden alle de funktioner, samt 

i nogle tilfælde lift. 

Borger Værdi 

Er borgerne mere selvhjulpen 

med brugen af teknologien? 

1 Ja, særligt fysisk tunge og immobile 

borgere kan opleve større selvhjul-

penhed. Sengens funktioner udnyttes 

bedst hos borgere der er kognitivt 

velfungerende. 

Er teknologien årsag til bedre 

kvalitet? (f.eks. livskvalitet, 

værdighed, integritet, inklusion 

m.v.) 

1 Ja, borgerne oplevede større selv-

hjulpenhed og derved oplevelse af 

succes under plejen.  

Anvendelighed Opfylder teknologien et behov 

hos borgeren? 
2 Borger oplever større selvhjulpenhed 

end ellers.  

Ønsker borgerne at anvende 

teknologien? 
2 Ja, særligt én borgere efterspørger 

fortsat sengen.  

Organisation Ledelse Er der ledelsesmæssig opbak-

ning til brug af teknologien? 
2 Ja, vi har haft stor opbakning til brug 

af sengen.  

Understøtter teknologien gode 

arbejdsgange? 

2 Der mærkes tydeligt mindre belast-

ning  for personalet under plejen 

bl.a. under vend fra side til side samt 

mobilisering til kørestol.  

Personale 

Er teknologien årsag til et for-

bedret arbejdsmiljø? 

2 Sengen forbedrer arbejdsmiljøet ved 

opgaver med meget tunge og immo-

bile borgere, da den aflaster perso-

nalet i opgaver med pleje og forflyt-

ning. 

Er der motivation for at bruge 

teknologien? 
2 Den er meget ønsket på afdelingen. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



    

 

KONKLUSION 
Projektperioden har vist en god virkning af sengen, der lever op til formålet ved at levere bedre sikkerhed, 
komfort og selvhjulpenhed for borgeren samt bedre sikkerhed, arbejdsmiljø og effektivitet for 
medarbejderne.  
 
Sengen er særligt egnet for fysisk tunge og immobile borgere, der har brug for omfattende pleje og hjælp til 
forflytning. 
 
Sengen er meget pladskrævende, og der vil være boligtyper, hvor sengen ikke er egnet. 
 

ANBEFALINGER OM FORTSAT BRUG 

Ud fra ovenstående kan projektgruppen anbefale, at multifunktionelle senge bliver et fast tilbud til de borge-
re, der ikke er fysisk selvhjulpne, og som har omfattende brug for hjælp til personlig pleje samt til at komme 
i og ud af sengen. Det vil typisk være tunge, immobile borgere, der vil have gavn af sengen.  
 
Sengen skal ikke generelt erstatte normale plejesenge, men udelukkende tilbydes til borgere med begrun-
dede behov for netop denne sengetype. For at sikre optimalt brug af sengen, bør der tages stilling til, hvilke 
af sengens funktionaliteter der benyttes til den enkelte borger.  
 
Der bør udarbejdes APV og forflytningsvejledning til brug af sengen.  


