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Bilag 1:  

Ældrekommissionen 

I 2011 nedsatte Social- og Integrationsministeriet i Danmark en kommission om livskvalitet og 

selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem (1), som havde til hensigt at undersøge, hvad der skal til 

for at give beboere i plejebolig og på plejehjem en god livskvalitet. Undersøgelsen er udført af Det 

Nationale Forskningscenter for velfærd, SFI, i Danmark og resultaterne fra undersøgelsen er af 

kommissionen samlet i fem værdier samt en række anbefalinger til, hvad der helt konkret skal 

gøres, for at højne livskvaliteten hos beboerne. Disse fem værdier, som beskrives nærmere 

nedenfor, er 1) indflydelse på eget liv, 2) respekt for forskellighed, 3) medmenneskeligheden i 

fokus, 4) gode oplevelser hver dag og 5) en værdig afslutning på livet (1). Opfyldelse af de fem 

værdier, som beskrives i det følgende, kan give den ældre et godt liv på plejehjemmet. 

 

Det er forskelligt, hvilke behov de enkelte beboere på plejehjem har, men den første værdi 

”Indflydelse på eget liv”, omhandler hvor vigtigt det er, at beboerne får medbestemmelse i 

hverdagen, da det giver beboeren værdighed og respekt (1). Den anden værdi, ”Respekt for 

forskellighed” handler om at respektere, at beboerne på et plejehjem er forskellige, og 

plejehjemmet skal derfor kunne rumme disse forskelligheder. Beboerne skal så vidt muligt have 

mulighed for at kunne fortsætte med den livsførelse beboerne har haft indtil indflytningen på 

plejehjem (1). Den tredje værdi ”Medmenneskelighed i fokus”, beskriver at beboerne på 

plejehjem på en eller anden måde er svækkede og afhængige af andres hjælp, nogen i højere grad 

end andre. Det giver et ulige forhold mellem beboer og personale, og personalet skal derfor være 

bevidste om det i arbejdet med beboerne, så plejen kommer til at foregå på beboernes præmisser. 

Den fjerde værdi ”Gode oplevelser i hverdagen” omhandler at der i hverdagen på plejehjemmet 

skal være nogle gode oplevelser for beboerne, da det er med til at højne livskvaliteten hos den 

enkelte beboer. Gode oplevelser for beboerne kan være mange ting, og det er her vigtigt at tage 

udgangspunkt i det liv beboeren har haft op til indflytningen på plejehjem. Ældrekommissionen 

nævner, at gode oplevelser blandt andet kan være at hjælpe til i køkkenet omkring et måltid eller få 

besøg af pårørende (1). 

 

Den sidste værdi ”En værdig afslutning på livet” fremhæver vigtigheden af at beboerne på 

plejehjem får en værdig afslutning på livet. Det betyder blandt andet at der skal være åbenhed om 

døden og at beboerne ved de ikke kommer til at dø alene, men i stedet oplever ro og tryghed samt at 



 
 

der lyttes til beboernes ønsker i den sidste tid (1). Ældre der flytter på plejehjem har mistet en del af 

deres handlefrihed, fordi de er blevet ældre og svækkede, men det er ikke ensbetydende med at de 

mister deres værdighed. Derfor er det vigtigt at der på plejehjemmene er fokus på 

medmenneskelighed og værdighed for at højne beboernes livskvalitet, da medmenneskelighed og 

værdighed ikke er afhængig af hvor mange eller få færdigheder beboeren har tilbage (1). 

 

 

Kilder: 

(1) Ældrekommissionen. Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. København K: Social- og 

Integrationsministeriet; 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilag 2:  

Interviewguide og informerende interview med Brian Østergaard  

 

Der blev foretaget et informerende interview med Brian Østergaard, som er indehaver af firmaet E-

mergency og står for udvikling af Trivselsskærmen. Interview blev foretaget med henblik på at give 

de projektansvarlige et indblik i og en bredere forståelse for baggrunden og formålet med 

Trivselsskærmen og dertil hørende moduler og funktioner. 

 

Interviewguiden kan ses i det følgende og lydfilen kan rekvireres hos de projektansvarlige. 

 

Interviewguide 

Introduktion af projektgruppen samt formålet med vores speciale. 

Spørgsmål til det informerende interview: 

 

 Hvad er dit navn?  

- Alder?  

- Faglig baggrund? 

- Nuværende position/status? 

 Hvad er din rolle i forhold til Trivselsskærmen? 

 Hvad er baggrunden for udvikling af Trivselsskærmen? Gerne uddybes. 

- Teoretisk tankegang i forhold til udvikling af Trivselsskærmen? 

 Hvad er dine forventninger i forhold til Trivselsskærmen? 

- Nu og på længere sigt? 

 Hvad er formålet med Trivselsskærmen? Gerne uddybes. 

- Formålet med Trivselsskærmen i forhold til ældre mennesker? 

 Hvordan oplever du anvendelighed i forhold til Trivselsskærmen? 

 Nævn fordele og ulemper i forhold til Trivselsskærmen? 

 Oplever du problemer/udfordringer i forbindelse med Trivselsskærmen? 

 Er der tænkt på bestemte funktioner i forhold til social interaktion på Trivselsskærmen? 

- Hvis ja, hvilke? 



 
 

- Hvad er formålet med disse? 

 Mangler der nogle funktioner på Trivselsskærmen? 

- Hvis ja, hvilke? 

 Er der noget der mangler at blive undersøgt i forhold til Trivselsskærmen? 

- Hvis ja, hvad? 

Eventuelle spørgsmål:  

- Udsigt/fremtid i forhold til Trivselsskærmen? 

- Implementering af Trivselsskærmen? 

- Etiske overvejelser i forbindelse med Trivselsskærmen? 

 Kan du fortælle om det rent tekniske aspekter bag Trivselsskærmen? 

 Har du eventuelt noget materiale omkring Trivselsskærmen? 

 Er der andet du har lyst til at tilføje/fortælle i forhold til Trivselsskærmen? 

 

Afrunding – tak til informantens deltagelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilag 3:  

Informerende interview med Bent Sørensen 

 

Der blev foretaget et informerende interview med Bent Sørensen, som er projektmedarbejder for 

projektet ”Fremtidens Plejehjem” i Aalborg Kommune. 

 

Interviewet blev foretaget i projektets opstartsfase, for at give de projektansvarlige et indblik i 

projektet ”Fremtidens Plejehjem”, samt baggrundsviden vedrørende projektemnet. 

 

Lydfilen kan rekvireres hos de projektansvarlige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilag 4:  

Søgehistorie 

PubMed – søgehistorie 

Litteratursøgning den 18/02-2013 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Web of Science – søgehistorie 

Litteratursøgning den 18/02-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Embase – søgehistorie 

Litteratursøgning den 18/02-2013 

 
Database: Embase 

Search Strategy: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

1     exp nursing home/ (39060) 

2     exp home for the aged/ (10478) 

3     exp nursing home patient/ (2116) 

4     exp nursing home personnel/ (261) 

5     1 or 2 or 3 or 4 (45060) 

6     exp animal assisted therapy/ (264) 

7     diffusion of innovation.mp. (305) 

8     exp technology/ (138131) 

9     (facility design and construction).mp. [mp=title, abstract, subject headings, heading word,       

drug trade name, original title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, 

keyword] (115) 

10     exp telemedicine/ (15731) 

11     exp telehealth/ (16254) 

12     self help devices.mp. (101) 

13     assistive technology devices.mp. (74) 

14    computer*.mp. [mp=title, abstract, subject headings, heading word, drug trade name, 

original title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, keyword] (1027196) 

15     quality improvement.mp. (18107) 

16     6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 (1179717) 

17     quality of life.mp. or "quality of life"/ (265169) 

18     exp wellbeing/ (27206) 

19     personal satisfaction.mp. (487) 

20     life quality.mp. (5572) 

21     welfare.mp. [mp=title, abstract, subject headings, heading word, drug trade name, original 

title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, keyword] (66279) 

22     17 or 18 or 19 or 20 or 21 (350448) 

23     5 and 16 and 22 (128) 

24     limit 23 to yr="2002 - 2013" (107) 

 

 

 

 



 
 

Cochrane – søgehistorie 

Litteratursøgning den 18/02-2013  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

CINAHL – søgehistorie 

Litteratursøgning den 18/02-2013 

 

Search 

ID#  
Search Terms  Search Options  Last Run Via  Results  

S25  S20 AND S24  

Limiters - Published Date from: 

20030101-20131231; Language: 

Danish, English, German, 

Norwegian, Swedish  

Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

538  

S24  S8 OR S12 OR S23  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

56,257  

S23  
S4 OR S7 OR S9 OR 

S15  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

51,462  

S22  S20 AND S21  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

3,074  

S21  

S4 OR S7 OR S8 OR 

S9 OR S12 OR S15 OR 

S16  

Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

326,229  

S20  
S1 OR S10 OR S11 OR 

S13  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

23,049  



 
 

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

S19  S17 AND S18  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

4,115  

S18  

S4 OR S7 OR S8 OR 

S9 OR S12 OR S14 OR 

S15 OR S16  

Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

330,648  

S17  
S1 OR S6 OR S10 OR 

S11 OR S13  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

33,047  

S16  
(MH "Computers and 

Computerization+")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

287,095  

S15  
(MH "Assistive 

Technology Devices+")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

16,318  

S14  
(MH "Information 

Technology+")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

9,332  



 
 

S13  
(MH "Housing for the 

Elderly")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

1,702  

S12  
(MH "Diffusion of 

Innovation")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

4,659  

S11  
(MH "Nursing Home 

Personnel")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

2,394  

S10  
(MH "Nursing Home 

Patients")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

8,045  

S9  
(MH "Telehealth+") OR 

(MH "Telemedicine+")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

6,794  

S8  (MH "Pet Therapy")  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

650  

S7  
(MH "Facility Design 

and Construction+")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

7,646  



 
 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

S6  
(MH "Long Term 

Care")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

15,153  

S5  S1 AND S4  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

58  

S4  (MH "Technology+")  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

22,649  

S3  S1 AND S2  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

4  

S2  robotic  Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - 

CINAHL with Full 

Text  

1,095  

S1  
(MH "Nursing 

Homes+")  
Search modes - Boolean/Phrase    

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

 

 

 



 
 

Bilag 5: 

Fritekstsøgning 

 

Velfærdsteknologi og social interaktion 

 

Der blev i projektets opstartsfase udført en fritekstsøgning på teknologi og social interaktion, for at 

opnå kendskab til brug af teknologi i forhold til at fremme social interaktion hos plejehjemsbeboere. 

Denne søgning har resulteret i 28 brugbare artikler. Nedenstående figur illustrerer eksempler på 

udvalgte søgeord til afdækningen af teknologi og social interaktion. 

 

 

 



 
 

Bilag 6:  

Artikelvurdering 

 

Inklusions- og eksklusionskriterier til kritisk vurdering af litteratur 
 

 

Inklusionskriterier: 
 

 Artiklerne skal være godkendte og udgivet i et anerkendt tidsskrift. 

 Artiklerne skal omhandle sociale interaktion og velfærdsteknologi i forhold til social 

interaktion hos plejehjemsbeboere. 

 Artiklerne skal indeholde minimum to af de søgte facetter. 

 Artiklerne skal indeholde tydeligt beskrevet abstrakt, formål, metode og resultater. 

 Artiklerne skal være publiceret på et af følgende sprog: dansk, engelsk, svensk eller norsk. 

 Artiklerne skal være publiceret i 2000 eller senere. 

 

Eksklusionskriterier: 

 Artikler udgivet før 2000. 

 Artikler som ikke er tilgængelige i fuld tekst. 

 Manglende facetter og struktur i artiklerne. 

 Artikler der ikke er publiceret på et af følgende sprog: dansk, engelsk, svensk eller norsk. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilag 7: 

 Informationsbrev til personale på plejehjem 

Informationsbrev til personale på ……………. plejehjem 
 

Formål: At undersøge hvordan Trivselsskærmen kan fremme plejehjemsbeboernes sociale 

netværk med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. 

Workshop og interview: I undersøgelsen skal plejehjemsbeboerne medvirke i semistrukturerede 

interviews (dato/tidspunkt aftales med den enkelte beboer) med en varighed på cirka 30 minutter. 

Under interviewet vil beboeren blive spurgt ind til, hvilke sociale aktiviteter og interesser 

vedkommende havde inden indflytning på plejehjem og hvilke aktiviteter og interesser beboeren 

har på nuværende tidspunkt. Beboerne skal nogle dage efter medvirken i interview, ligeledes indgå i 

kreativ workshop med en varighed på 1,5 time, hvor de rekrutterede beboer i fællesskab med 

hinanden skal være nytænkende og tænke ”ud af boksen”. De vil i fællesskab med andre beboere, 

blive inspireret til og få mulighed for, at komme med forslag til hvordan socialt samvær kan 

fremmes for plejehjemsbeboere evt. ud fra teknologiske løsninger. Projektgruppen kommer med et 

kort oplæg om velfærdsteknologi, hvor beboerne får et indblik i projektet. Der vil blive serveret 

kaffe og kage til workshoppen.  

Antal beboere til undersøgelsen: Vi vil gerne bede jer om at lave en liste over relevante beboere, 

der har potentiale til at indgå i undersøgelsen. Efterfølgende udfører projektgruppen en tilfældig 

udvælgelse med 4-5 beboere, hvor vi vil tage kontakt til beboerne og fortælle om projektets formål.   

Udvælgelse af beboerne: 

- Beboerne skal være over 65 år 

- Skal have boet på plejehjemmet i minimum 6 måneder 

- Beboerne skal kunne give relevant samtykke samt skal kunne forstå mundtlig og skriftlig 

information.  

- Beboerne skal have funktionalitet i enten højre og venstre arm 

- Må ikke have moderat til svær demens 

Hvis I har yderlige spørgsmål, er i velkommen til at kontakte nedenstående projektansvarlige: 

Kontaktperson: 

Virdina Kulenovic 

Tlf: 29715569 Mail: vkulen11@student.aau.dk    

mailto:vkulen11@student.aau.dk


 
 

Bilag 17: 

Retningslinjer for transskribering 

 

Undlader at skrive: Øh, host, hmm og griner. 

Undlad anerkendende ja hvis interviewer siger det midt i respondentens svar. 

Personbetegnelse: 

Respondenterne betegnes A, B, C, D osv. 

Respondenterne tildeles et alias i den rækkefølge de interviewes i. 

Transskriberingen starter når respondenten bliver bedt om at præsentere sig selv. 

Den tid den mundtlige indledning til interviewet tager - dokumenteres ved at notere det anvendte 

tidsinterval under overskriften ”Præsentation af projektet”. 

Den mundtlige afslutning dokumenteres ved at der noteres det anvendte tidsinterval under 

overskriften ”Debriefing”. De grammatiske fejl der er i respondentens udsagn rettes ikke, men 

skrives som respondenten siger det. 

Anonymisering: 

Når personfølsomme data sløres, gøre det ved at indsætte [], hvori der skrives hvilken slags data der 

sløres, for eksempel [navn på respondent]. 

Opstilling: 

Times New Roman  

Skriftstørrelse 12 

1,5 linjeafstand 

Der indsættes sidetal i transskriberingen 

Eksempel: 

I: Interviewer 

A: Respondent A 

M: Medinterviewer 

 

I:  Hvordan er din omgangskreds? 

A:  Jeg har en stor omgangskreds. 

 

 



 
 

Bilag 18:  

Overordnede temaer fra interview 

Interview med A: 
- Åbenhed 

- Stor omgangskreds 

- Manglende samvær 

- Udflugter 

- Idérig  

- Familie føler sig påtrængt 

 
Interview med B: 

- Lille omgangkreds 

- Madlavning 

- Gå ture 

- Aktiviteter med andre beboere 

- Dyr 

- Male 

 
Interview med C: 

- Meget social 

- Mange interesser 

- Diskussioner 

- Dyr 

- Fisketure  

 
Interview med D: 

- Ægtefælle  

- Udflugter 

- Underholdning 

 
Interview med E: 

- Madlavning 

- Opera 

- Mange interesser 

- Hus/have 

- Godt familie sammenhold 

- Aktiv 

- Føler sig isoleret på plejehjemmet 

 
Interview med F: 

- Give omsorg – passe børn 



 
 

- Aktiviteter 

- Nye bekendtskaber 

- Svært ved at falde til på plejehjemmet 

 
Interview med G:  

- Har en stor livshistorie 

- Vil gerne teknologi, men er stadig tilbageholdene.  

- Føler sig ensom 

- Socialt samvær med ligesindede  

 
Interview med H: 

- Militær 

- Sommerhus 

- Udlandet 

- Aktiviteter 

- Ensom 

- Sport  

 
Interview med I: 

- God familie 

- Mistet mange bekendte efter sygdom 

- Deltager i mange aktiviteter 

- Nye bekendtskaber 

- Elsker at snakke 

 
Interview med J: 

- Kreativ 

- Elsker at være alene 

- Banko 

- Ser Tv 

- Karate 

 
Interview med K: 

- Kreativ 

- Natur oplevelser 

- Arrangement i skolen 

- Savner social kontakt.  

- Mangler udfordringer 

 
Interview med L: 

- Arbejde  

- Syet 

- Deltager i udflugter 



 
 

- Handler ind selv 

- Mangler intet på plejehjemmet 

- Snakker meget 

- Skulle vænne sig til plejehjemmet 

 
Interview med M: 

- Elsker at være alene 

- Aktiviteter 

- Alene mor 

- Er glad for plejehjemmet 

- Ønsker fælles arrangementer 

 
Interview med N: 

- Kristne 

- Elsker oplevelser 

- Aktiviteter / kreativ 

- Interesseret i tablet 

- Tur til Norge 

- Elsker dyr 

 
Interview med O: 

- Elsker at være alene 

- Hjælper handicappede 

- Aktiv 

- Udflugter/berejst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kodegrupper  

Tidligere omgangskreds 

Lille omgangskreds – tidligere 

Tidligere omgangskreds 

Stor omgangskreds – tidligere 

Dårlig kontakt til tidligere omgangskreds 

God kontakt til tidligere omgangskreds 

 

Nuværende omgangskreds 

Dårlig kontakt til nuværende omgangskreds 

Mistede bekendtskaber 

God kontakt til nuværende omgangskreds 

Manglende samvær blandt beboerne 

Nye bekendtskaber og relationer på plejehjemmet 

Uændret omgangskreds 

Mindre nuværende omgangskreds 

Pårørende føler sig til besvær 

 

Tidligere aktiviteter 

Præsentation 

Tidligere interesser 

Tidligere aktiviteter med omgangskreds 

 

Nuværende aktiviteter 

Aktiviteter på plejehjemmet 

Nuværende aktiviteter med omgangskreds 

Dagligdagsrutiner – individuelle aktiviteter 

 

Aktivitetsudfoldelse 

Muligheder for aktivitet 

Begrænsninger for aktivitetsudfoldelse 

Krav til opfyldelse af aktivitetsønsker 



 
 

 

Ønsker og behov for aktiviteter og socialt samvær 

Ønsker og behov til aktiviteter på plejehjem 

Kæledyr 

Undervisning i teknologi 

Ingen nye interesser 

Nye interesser 

Teknologi 

Omvæltning – ensomhed 

 

Demente 

Kønsfordelte aktiviteter 

 

 

 


