
 

 

 

 

 

Vurdering og evaluering af udstilling af 

velfærdsteknologi på Rødovre Bibliotek 
Hjælp til hverdagen 

 
Gennemført i Rødovre Kommune 2016/2017 

Projektgruppe: Pernille Elefsen, May-Britt Chrøis og Sanna Stagaard Gade 

Rapport skrevet af: Sanna Stagaard Gade 

 

 

 

  



 

Velfærdsteknologi på biblioteket – afsluttende rapport 
 

Baggrund og formål 

Projektet er et samarbejde mellem Hjælpemiddelgruppen og Biblioteket, der skulle sætte fokus på brugen 
af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Projektets formål var at formidle hjælpemidler til brug for den 
enkelte borger i hverdagen. Tanken var, at borgerne ved hjælp af en udstilling skulle introduceres til nogle 
af de velfærdsteknologiske løsninger der findes til at lette de daglige gøremål, og dermed understøtte den 
enkelte borgers evne til at være selvhjulpen. 
 
I forbindelse med projektet blev der udlånt robotstøvsugere til borgerne. Denne del evalueres særskilt i 
”VTV af iRobot Roomba 880 – Robotstøvsuger til udlån på biblioteket”, som kan findes på www.rk.dk.  
 
Udstillingen åbnede på Rødovre Bibliotek fredag d. 30. september 2016 og var opstillet på Rødovre 
Bibliotek indtil d. 31/1-2017. Derefter blev udstillingen flyttet til Islev Bibliotek, hvor den var fra 1/3-2017 til 
30/4-2017. 
 

Teknologi  

Til udstillingen af hjælpemidler blev der købt: 
Ledningsfri støvsuger, robotstøvsuger, vridefri gulvmoppe, Lup m. lys, karkludvrider, sovserører, gribetang, 
tabletdeler, cremepåfører, drejegreb, strongboy, pilleknuser, skålfastholder og snekæder til sko. 
 
Med hjælp fra Rødovre LokalTV blev der lavet nogle små videoer, der viste hvordan man skulle betjene 
hjælpemidlerne. Videoerne var tilgængelige via en Ipad, der stod ved siden af udstillingen.  
 

Udstillingen ”Hjælp til hverdagen” på Rødovre Bibliotek

 

http://www.rk.dk/


 

Vurdering af udstillingen 

Anvendelighed og værdi for borgerne 

Udstillingen på biblioteket var anvendelig for de af bibliotekets brugere, der gerne ville se hvordan de 

forskellige hjælpemidler virker inden de selv køber dem.  

Den havde værdi for de borgere, der ikke var bekendt med muligheden for hjælpemidler. De blev 

præsenteret for dem på en nem og overskuelig måde.  

  

Kommunens hjælpemiddelafdeling henviste også borgere til udstillingen, så borgere med behov for hjælp 

kunne se og afprøve de hjælpemidler der var udstillet.  

 

Brugervenlighed 

De forskellige hjælpemidler i udstillingen var nemme at anvende. Borgerne kunne henvende sig til 
personalet, og få hjælp til hvordan de forskellige hjælpemidler skulle bruges.  
 

Personalets reaktion på udstilling 
Kollegaerne har taget godt i mod udstillingen af velfærdsteknologiske hjælpemidler og udlån af 
robotstøvsugerne. Personalet har været positivt indstillet over for udstillingen, og brugte tid på at sætte sig 
ind i hvordan de forskellige hjælpemidler virker.  Der blev afholdt et fælles personalemøde, hvor en 
medarbejder fra Hjælpemiddelafdelingen demonstrerede de forskellige hjælpemidler. 
Det har været en ekstra arbejdsopgave for personalet, men én der er faldet fint i tråd med vores andre 
opgaver. De fleste har syntes det var spændende, at tilbyde vores brugere noget nyt.  

 
Der har været fuld ledelses opbakning og et godt kollegialt samarbejde både mht. udstilling og udlån af 
robotstøvsugere.  
 

Samlet konklusion 

Udstillingen blev meget bemærket i oktober og november. Der var flere der spurgte ind til hjælpemidlerne, 
og vores faste lånere stoppede og kiggede. Men efterfølgende gik den i et med tapet. De bemærkede den 
ikke længere og gik lige forbi. Der var et par få henvendelser til skranke-personalet i de efterfølgende 
måneder. De fleste kom fra borgere, der var blevet henvist fra Hjælpemiddelafdelingen.  
 
På filialen i Islev tog de faste brugere godt i mod udstillingen. De syntes mest af alt den var lidt sjov. Her 
kom ingen henvendelser fra borgere, der var blevet henvist fra Hjælpemiddelafdelingen. Islev Bibliotek 
ligger et godt stykke fra bymidten og Rådhuset, så dette kan have spillet ind.  
 
Der har ikke været nogen forespørgsler på at låne nogle af de udstillede hjælpemidler med hjem.  
 
Vores erfaringer med udstillingen gør, at vi ikke vil anbefale at den bliver en fast del af bibliotekets tilbud. 
Udstillingen blev hurtigt til noget borgerne ikke lagde mærke til, medmindre de var blevet sendt derhen fra 
Hjælpemiddelafdelingen.  
 
I stedet vil vi anbefale en lignende udstilling bliver sat op ved Hjælpemiddelafdelingens depot, så borgerne i 
kommunen stadig vil have mulighed for at se og afprøve hjælpemidlerne. Evt. med mulighed for at udlåne 
udstillingen til biblioteket med et par års mellemrum, så kommunens borgere igen kan se hvilke muligheder 
der er, hvis de får brug for lidt hjælp i hverdagen.  


