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Indledning
I Gribskov Kommune er der årligt øremærket 1,1 million kr. til velfærdsteknologi i perioden: 2012-2015, 

pengene anvendes til at omlægge og nytænke velfærdsydelser gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

Teknologien skal understøtte en eller flere af nedenstående parametre:

· Forbedre borgernes sundhed - herunder understøtte borgernes evne til at mestre egen livssituation

samt styrke den mentale og fysiske sundhed. 

· Forbedre borgernes livskvalitet - herunder understøtte den daglige tryghed og sikkerhed, samt 

styrke borgernes selvhjulpenhed.

· Forbedre personalets arbejdsmiljø - gennem mindre nedslidning og øget motivation blandt 

plejepersonalet.

· Skabe større effektivitet - herunder optimere processer så eksempelvis vente- og spildtid undgås, 

uden det fører til reduceret kvalitet.

Leverandørerne PlejeGribskov, Aleris, Attendo og Gribskov Kommune har samarbejdet tæt omkring 

afprøvningen og evalueringen af velfærdsteknologier. De har stået for den konkrete afprøvning af 

teknologierne i driften via en række tovholdere. Kommunen har koordineret forløbet og været drivende på 

evalueringsprocessen i samarbejde med leverandørerne.

I 2012 – 2013 er der arbejdet med områderne: Online Træning, Personlig Pleje og hygiejne, Forflytning og 

løft. SSU har besluttet, at der i 2014 arbejdes med teknologier inden for områderene: Forflytning og løft, 

Personlige Hygiejne, Demensteknologi. I den forbindelse skal der udarbejdes en investeringsplan for 2014-

15, som kan indeholde principper for indkøb af teknologier samt en foreløbig prioritering af investering i 

teknologier.

Pointer fra nærværende evaluering vil blive benyttet til det fremtidige arbejder med velfærdsteknologi og 

blive indarbejdet i investeringsplan 2014 – 2015. 

Baggrund

Formålet med projektet var at finde ud af om, vasketoiletter er med til at gøre flere ældre eller 

handicappede selvhjulpne, hvorved livskvaliteten øges for det enkelte , der selv kan klare sit toiletbesøg. 

Samtidigt undersøges det om personalet oplever et bedre arbejdsmiljø og om vasketoiletterne forbedre 

effektivitet.

I starten af 2011 blev det besluttet af udviklingspartnerskabet afprøve og implementere vasketoiletter 

blandt forskellige borgere i Gribskov Kommune. Momentum installerede i den forbindelse et stationært 

vasketoilet på Skovsminde og tre forskellige sædeløsninger hos borgere i ejet hjem. Projektet overgik 

derefter til udviklingspartnerskabet, hvor Aleris blev tovholder for afprøvningen og  implementeringen af 

toiletterne i 2013. Projektet har gennem perioden i alt installeret toiletter hos 10 forskellige borgere.

Hygiejne og investering i velfærdsteknologi

På landsplan er der ca. 19.000 borgere i ældreboliger eller i eget hjem, som modtager hjælp til toiletbesøg. 

Ydelsen gives normalt 4-5 gange dagligt og er oftest kombineret med andre ydelser (fx påklædning og lign.).

Men 1-2 gange om dagen får denne gruppe borgere besøg, hvor der alene ydes hjælp til toiletbesøg. Hjælp 

til toiletbesøg indebærer normalt to arbejdsgange for plejepersonalet: 1) hjælp til og fra toilettet og 2) 

udførelse af 'nedre toilette'. Personlig pleje, herunder hjælp ved toiletbesøg og "nedre toilette", er en af de 
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arbejdskrævende ydelser i plejesektoren. Der er derfor et potentiale for store arbejdskraftsbesparelser. 

Desværre er der ikke estimeret, hvilken besparelse der kan realiseres i Gribskov Kommune, hvis man 

investerede massivt i vasketoiletter.  Kilde: Fonden for Velfærdsteknologis hjemmeside. 

Toilettets funktioner

Vasketoilettet er et hjælpemiddel for handicappede, ældre eller andre personer, der har svært ved at klare 

toiletbesøg og nedre toilette alene.  Vasketoilettet har indbygget skylle-  og tørrefunktion, og det installeres

oven på det eksisterende toilet og kan betjenes med en fjernbetjening. Derved giver toilettet mulighed for 

at bevarer intimitet i forbindelse med rengøring af i de nedre regioner. 

Den model som Gribskov Kommune har investeret i, hedder Aspen Bidet model Jasmin. Modellen  passer 

på de fleste toiletkummer og er nem at montere på det eksisterende toilet. Der er i forbindelse med 

projektet blevet indkøbt ti sædeløsninger og to armstøtter. 

Opstart af projektet

Som start blev der afholdt et informations- og undervisningskursus, hvor de medarbejdere der skal hjælpe 

borgerne ved toiletbesøg og nedre toilette kunne komme og høre om vasketoilettets funktioner og 

anvendelsesmuligheder. Informations- og undervisningskurset varede ca. to timer, og der var mulighed for 

at se toilettes funktioner  og at stille spørgsmål til leverandøren af toiletterne. Således gav kurset 

medarbejderne bedre forudsætninger for at anvende teknologien i praksis og at kunne vurdere, om 

toilettet ville være et relevant hjælpemiddel hos deres borgere.

Metode – erfaringsindsamling og målgruppemodel
I dette afsnit præsenterer vi hvordan vi har testet teknologien og indsamlet erfaringer. Borgernes erfaringer

er indsamlet gennem interview og en aktivitetsanalyse – hvor en fagperson analyser hvordan samspillet er 

mellen teknologi, borger og medarbejder i forbindelse med aktiviteten at komme i seng. 

I analysen anvendes et mobilitetsgalleri som illustrerer hvilke borgergrupper der kan have størst glæde af 

teknologien. Borgerne opdeles i forhold til deres funktionsniveau og behov for hjælp og støtte i hverdagen. 

Erfaringsindsamling – interview og aktivitetsanalyse

Evalueringen er af kvalitativ karakter og baserer sig på individuelle interview med brugere af vasketoilettet 

og plejepersonalet.  Derudover bygger evalueringen på en aktivitetsanalyse, som er en ergonomisk analyse 

af aktivitet i forhold til nedre toilette og toiletbesøg.  Analysen tager udgangspunkt i  borgerens 

funktionsniveau, hjælpemidlet og rummets indretning. 

I analysen anvendes et mobilitetsgalleri som er med til at illustrere hvilke borgergruppe der kan have størst 

glæde af teknologien. Borgerne opdeles i forhold til deres funktionsniveau og behov for at modtage hjælp 

ved toiletbesøg og vask forneden. Vasketoilet sædeløsningen er afprøvet bredt i forbindelse med projektet:

• på plejecentre, 

• i borgerens eget hjem og hos handicappet borger i rullestol

I alt har tre kvinder og syv mænd afprøvet teknologien, og disse har haft forskelligartede diagnoser og 

funktions niveauer. Nogle brugere var gigtplagede , andre var demente eller havde Parkinson, brugere 

sidder i rullestol og brugere med halvside lammet. Endelige deltog der også en patient med hæmorider og 

heraf følgende hygiejne problemer.
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Evalueringen bygger på interview med et udsnit af disse borgere. Der er foretaget fire interview med 

brugere og fire interviews med plejepersonalet.  Tre af interviewene var med borgere i eget hjem og et 

interview med borger på plejecenter (som senere i forløbet flyttede til beskyttet bolig).  Fokus for 

interviewene  med disse brugere har været at afdække om:

• teknologien bidrager til større effektivitet for borgeren eller for personalet 

• teknologien forbedrer borgerens sundhed og livskvalitet

• teknologien forbedrer personalets arbejdsmiljø

Projektet har således afprøve toilettet på en række forskellige målgrupper, for at undersøge hvilke 

målgrupper som har mest udbytte at toilettets funktion. I denne rapport opdeles borgere for 

anonymitetens skyld i forhold til mobilitetsgalleriet. 

Galleriet er et klassificeringssystem, hvor en borgeren kan klassificeres i forhold til deres funktionsniveauer,

der strækker sig over hele spektret – fra den mest mobile borger til borgeren, som er fuldstændig afhængig 

af hjælp og pleje. 

Figur fra  Arjohuntleigh – mobilitetsgalleri



Analyse 

I dette afsnit sættes fokus på de borgere som har afprøvet teknologien, deres erfaringer med vasketoilettet

og hvilke borgertyper (eller personas), som kan have glæde af toilettet   - alt efter deres funktionsniveau. 

Dertil redegøres for hvorfor forskellige borgere er holdt op med at deltage i projektet, da det er relevant for

at forstå, hvilke borger som ikke vil have glæde af denne velfærdsløsningen. 

Aktivitetsanalyse

Aktivitetsanalysen har til formål at beskrive i detaljer, hvad det kræves af borgeren i forhold til at kunne 

anvende toilettet (motorisk færdighed, kognitiv funktion, sikkerhedsmæssige forhold mm). 

Til aktiviteten "at vaske sig forneden" vurderes det, at toilettet er velegnet til borgere, der hører ind under 

Albert, Barbara og Carl i persongalleriet fra ArjoHuntleigh. Disse borgere vil have forskellig grad af behovet 

for hjælp til nedre toilette og toiletbesøg:

• Albert vil kunne betjene toilettet uden hjælp udefra og vil derved kunne blive selvhjulpen. Det 

kunne f.eks.  være  borgere med gigt, hæmorider eller lettere demens.

• Barbara vil sjældent have behov for hjælp fra personalet til at betjene toilettet, og vil typisk kunne 

blive langt mere selvhjulpen ved toiletbesøg og nedre toilettet. Dette kunne fx være borgere med 

nedsat gang-funktion, udtalte smerter i skulder, arm eller ryg.

• Carl kan i nogen grad have behov for hjælp fra personalet i forbindelse med toiletbesøg og nedre 

toilette .Her vil han have behov for hjælp, når han skal fra kørestol til toilet, hvis han mangler stand-

funktion og armkræfter).  Man kan derfor påpege at borgere med kraftnedsættelse eller lammelse i

arme eller ben (fx sklerose, ALS, muskelsvind, hemiparese, Parkinson, neuropati m.m., vil have 

mindre glæde af et vasketoilet). 

De borgere som kan have mest glæde af et vasketoilet, skal dermed være i stand til at stå selv og skal kunne
placere sig i siddende på toilettet - med eller uden hjælp. Toilettet har derfor mindre værdi for borgere 
med Doris eller Emmas funktionsniveau, da disse borgere typisk ikke har stand-funktion.  

Dertil skal borgeren have en vis kognitiv funktion, dvs. forstå og huske vejledningen samt være bevidst om 
de forskellige sikkerhedshensyn, der vedrører brugen. 

Opsamling af pointer fra interviewene
I det efterfølgende afsnit fremdrages brugeres og medarbejderes oplevelser og erfaringer i forbindelse med

afprøvning af vasketoilettet. Alle  interviewpersonerne har anvendt teknologien i mere end fire måneder, 

og brugerne har derfor en del erfaring med toilettet. 

Effektivisering og tidsbesparende teknologi

Carl bor i eget hjem og sidder i kørestol pga. en halvsidig lammelse. Før Carl fik installeret sit vasketoilet, 

skulle han ringe efter en hjemmehjælper, når han skulle på toilettet. ”Det er ikke værdigt at vente på hjælp 

hver gang, man skal på toilettet,” siger Carl. Han får stadig besøg af hjemmehjælpen morgen, middag og 

aften,  hans oplevelse er ikke, at han får færre besøg - men hjælp til andre opgaver. Kvaliteten af service for

Carl er ikke blevet forringet, selvom arbejdet er blevet  mere effektivt. 
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Alina er gigtpatient og havde tidligere svært ved selv at gå på toilettet pga. smerte. Hun bor sammen med 

sin mand, som indtil nu har hjulpet hende med toiletbesøg. Vasketoilettet aflastes hendes mand, og deres 

behovet for hjemmehjælp udskydes væsentligt.

Af de adspurgte brugere er størsteparten blevet mere uafhængige af hjælp til toiletbesøg og intim hygiejne.

Dog har projektet også vist, at når brugerne bliver meget demente eller fysisk svækkede, er toilettet ikke 

længere arbejdstidsbesparende. Da disse borgere ikke kan anvende toilettet selvstændigt, hvorfor under 

alle omstændigheder de er meget afhænge af hjælp og støtte fra plejepersonale.

Af de adspurgte medarbejdere mener tre ud af fire,  at de sparrer arbejdstid, hvis toilettet matcher til 

borgerens funktionsniveau. Plejepersonalet skal ikke længere gøre rent efter toiletbesøget eller skifte 

borgerens tøj. Imidlertid bruger personalet, som regel den besparede tid til andre opgaver for borgeren. 

En medarbejder på et plejecenter fortæller, at hun ikke kunne spare arbejdstid i forbindelse med 

toiletløsningen, pga. borgerens demens. Således var toilettets funktioner for komplekse. De demente  

borgere har heller ikke mentalt overskud til at håndtere, at der laves om på rutinerne i hverdagen. Man har 

derfor flere gange måtte fjerne toiletterne undervejs i projektforløbet, når borgerne er blevet for demente.

Livskvalitet og værdighed

Alina er meget tilfreds med toilettet, og hun føler sig mere ren end tidligere og er mindre afhængig af hjælp

fra hendes mand. Hun får ikke længere ondt i armene af at tørre sig selv. Dette er med til at forbedre 

hendes livskvalitet - både fysisk og psykisk.  Carls velbefindende er væsentligt forbedret efter, han fik 

toilettet. Borgerne skal ikke vente på personale ved toiletbesøg og kan selvstændig foretage egen intim 

hygiejne, så det passer ind i deres hverdagsrutiner. 

Dertil er hygiejne et område, som har betydning for de enkeltes værdighed i forbindelse med social kontakt

til familie og venner, da det er ubehageligt for borgeren, hvis vedkommende føler sig uren eller lugter.

Tre af de fire adspurgte medarbejdere mener, at borgernes livskvalitet er højnet. Det viser sig ved at flere af

borgerne selv kan klare intim hygiejne, og at de føler sig mere præsentable i forhold til deres venner og 

familie. Dette øger borgerens værdighed.

Borgerens sundhed og hygiejne

Alberta på 74 år bor alene i eget hjem og er lettere dement. Det betyder, at hun fysisk er velfungerende, 

men ikke selv kan varetage personlig pleje og strukturere sin hverdag  Alberta synes, at vasketoilettet er 

nemt at betjene, og hun kunne anvende dets funktioner fra første dag. Hjemmehjælperen er også tilfreds 

med toilettet: ”Jeg skal slet ikke gøre rent mere, så jeg sparer meget tid. Vi behøver ikke snakke om 

hygiejne – det er ikke længere et problem. Så jeg får tid til at hjælpe med andre ting”. Tidligere skulle 

plejepersonalet ved næsten alle besøg gøre rent og skifte tøj mm.  

Mange demente borgere får problemer med at styre deres tarmfunktion og kommer derfor til at gå med 

ble. Projektet har vist, at toilettet kun er en god løsning, hvis borgeren normalt ikke har behov for ble, da 

toilettet har svært ved at spule store mængder afføring væk. 

Alle interviewpersonerne fremhæver, at vasketoilettet har medvirket til, at de har fået en bedre personlig 

hygiejne, hvilket er vigtigt i forhold til den enkeltes sundhed. Derfor må det også antages, at der er et 
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forebyggelsespotentiale, i forhold til urinvejsinfektioner og andre smitterisici , dette er imidlertid ikke 

undersøgt i forbindelse med projektet.  

Personalets arbejdsmiljø

Plejepersonalet fremhæver samtidigt, at toilettet letter deres arbejde og giver mulighed for at bruge mere 

tid på andre ydelser. Hjemmehjælperen fortæller endvidere, at hun nu ikke skal bukke ryggen så meget, så 

toilettet  er en væsentligt forbedring af det fysisk arbejdsmiljø. Personalet peger også på, at det er nemt at 

betjene og brugervenligt. Endelig fortæller plejepersonalet, at der er færre 'ikke planlagte besøg' hos 

borgeren efter han fik installeret et vasketoilet. Dette giver færre forstyrrelser i arbejdsdagen og bedre 

mulighed for at overholde tidsplan.

Konklusion og anbefaling

Evalueringen viser, at toilettet kan have en stor værdi for de borgere, hvor der er et godt match mellem 

borgerens behov og vasketoilettets muligheder for at understøtte borgeren. Som alle andre hjælpemidler 

vil vasketoilettet være relevant for nogle borgere, mens mindre relevant for andre. For de borgere hvor 

toilettet er relevant, bidrager det med stor værdi i forhold til borgerens selvhjulpenhed og personlig 

hygiejne. Dog er det afgørende, at borgeren opnå en sikkerhed i, at han eller hun faktisk kan klare 

toiletbesøg og personlige hygiejne alene. 

Det betyder, at borgeren skal have et rimeligt stabilt funktionsniveau, og hvis borgerens situation er under 

stærk forværring, er det ikke nødvendigvis givet, at borgeren på sigt vil være i stand til at benytte toilettet. 

Endvidere skal borgeren som minimum have stand-funktion for at kunne anvende vasketoilet selvstændigt.

Endelig er det er vigtigt, at borgeren har et vist kognitivt funktionsniveau, således at han eller hun kan 

magte at ændre vaner. Flere gange har man i forbindelse med projektet valgt at flytte toilettet, når 

borgeren er blevet for dement. Dette stiller krav til visitationens indsigt i vasketoilettets funktioner og blik 

for borgerens fysiske og kognitive ressourcer.

For de rette borgere kan vasketoilettet altså have store gevinster for både hygiejne, sundhed, livskvalitet 
samt hjemmehjælpens arbejdsmiljø. 

8

For yderligere information:

Gribskov Kommune 

Centre for Social og Sundhed: 

E-mail: Socialogsundhed@gribskov.dk


