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INDLEDNING 

Sundhed og Omsorg har besluttet at implementere bidétsæder på alle plejehjem i 

Aarhus i 2017. Det sker som en del af en større indsats samlet under programmet ”Mere 

velfærdsteknologi på aarhusianske plejehjem”, hvor en række velfærdsteknologiske 

løsninger i løbet af de næste par år finder vej til alle kommunens plejehjem. 

De velfærdsteknologiske løsninger er valgt på baggrund af en evaluering, der blev 

gennemført i efteråret 2016. Evalueringen blev foretaget efter et pilotprojekt på Trøjborg, 

der viser, at teknologierne har en positiv effekt på borgernes livskvalitet og 

medarbejdernes arbejdsmiljø samtidig med, at arbejdet kan tilrettelægges mere effektivt.  

 

Implementering af teknologierne understøtter Aarhus Kommunes ledetråde – ikke mindst 

”Vi holder borgerne væk”, hvor målet er ”hjælp der øger trivsel og tryghed” ved at ”indføre 

teknologi og metoder, der øger selvhjulpenhed”. 

 

VEJEN TIL FORVENTEDE GEVINSTER AF BIDÉTSÆDER 

Et bidétsæde er et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, som monteres på et 

almindeligt toilet. Bidétsæder kan være et supplement eller en erstatning for personlig 

hjælp til vask og tørring efter toiletbesøg, og tildeles efter borgers behov. For at opnå de 

potentielle gevinster ved bidétsæder, er det afgørende med en målrettet 

implementeringsindsats. Det er denne implementeringsindsats, som drejebogen 

beskriver.  

Herunder ses et gevinsttræ, som udfolder hvilke forandringer, der skal til for at opnå 

gevinsterne. 

 

 

 

GevinstForandring
Teknologi-

match

Bidétsæder hos 
relevante borgere

Screening og 
undervisning af 

borgere

Borger bliver mere selvhjulpen

Øget værdighed for borger

Arbejdsgange 
understøtter 

borgeres brug 
af bidétsæder

Mindre belastende 
arbejdsstillinger

Mere tid til kvalitet i arbejdet

Ledelses-
opbakning

Mere effektive arbejdsgange
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OM DREJEBOGEN 

Drejebogen er en guide til dig, som skal i gang med at implementere bidétsæder på dit 

plejehjem, hvad enten du er forstander, velfærdsteknologi-tovholder (VT-tovholder) eller 

teknisk service-medarbejder. 

Guiden er opdelt i tre dele, der følger de tre faser i implementeringsprocessen: 

 Første fase: ”Forberedelse”, hvor de bygningsmæssige forudsætninger for installation af 

bidétsæder afdækkes og installationer forberedes. Desuden afdækkes hvilke borgere, 

der kan have gavn af et bidétsæde. 

 Anden fase: ”I gang”, hvor medarbejderne oplæres og bidétsæder bliver installeret. 

 Tredje fase: ”Drift”, hvor anvendelse af bidétsæder bliver en del af hverdagen, og der 

vedholdende er fokus på brugen. 

Under hver fase er det beskrevet, hvor lang tid fasen tager, hvad Center for Frihedsteknologi 

tilbyder, centrale aktiviteter og opmærksomhedspunkter. I slutningen af hver fase finder du en 

tjekliste. 

Drejebogen kan læses ud i ét som en samlet vejledning, men du kan også bruge den som 

opslagsværk til løbende at gøre status på implementeringsprocessen. 

I bilag 1 finder du en samlet tidsplan over møder og aktiviteter i de tre faser i implementeringen.  

I bilag 2 finder du seks forskellige implementeringskort med oversigter over opgaver og 

redskaber i de forskellige faser for medarbejdere på plejehjemmet. 

I bilag 3 finder du en samling af redskaber, som kan bruges i de forskellige aktiviteter i 

implementeringsfaserne. 

I bilag 4 finder du de økonomiske rammer for implementeringen og driften af bidétsæder. 

Det er vigtigt at have for øje, at bidétsædet kun bliver en nyttig del af hverdagen, når du 

som leder eller medarbejder understøtter indsatsen og hjælper og støtter borgerne i at 

opnå tryghed og sikkerhed i anvendelsen. 

 

Forberedelse I gang Drift

Teknologi kan ikke forandre 

noget – det kan kun 

mennesker! 
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FORBEREDELSE 

Forberedelsen er vigtig for at sikre en god implementering. I dette afsnit kan du få et 

overblik over de vigtigste aktiviteter og overvejelser i forberedelsesfasen. 

Forberedelsesfasen starter ca. otte uger, før plejehjemmene i et område tager bidétsæder 

i brug. 

HVEM GØR HVAD I DENNE FASE?  

 

HVAD TILBYDER CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI?  

 Møder med information, vejledning og sparring i forbindelse med 

implementeringen 

 Skabeloner og andet materiale til at understøtte implementeringen 

HVILKE AKTIVITETER INDGÅR I DENNE FASE?  

1. Information til borgere og pårørende 
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2. Installationsmøde 

3. Screening af badeværelser 

4. Valg af VT-tovholder og superbrugere 

5. Lokalt informationsmøde 

6. Screening og udvælgelse af borgere 

7. Dokumentation i Cura 

8. Sparring med Center for Frihedsteknologi 

9. Undervisning i bidétsædets funktioner 

10. Montering af bidétsæde på personaletoilet 

TRIN 1: INFORMATION TIL BORGERE OG PÅRØRENDE 

Borgere og pårørende skal have information om, at plejehjemmet nu gør klar til brug af 

bidétsæder.  

Forstanderen har ansvaret for, at der udsendes et informationsbrev til borgere og deres 

pårørende. Dette sker inden håndværkere skal have adgang til boligerne for at klargøre 

badeværelserne. Medarbejderne orienteres af forstander om, at de skal henvise til 

forstander, hvis borgere eller pårørende har spørgsmål. 

Forstanderen kan med fordel også informere om bidétsæde-indsatsen på et 

personalemøde og et beboermøde. 

I bilag 3.1 er en skabelon til et informationsbrev til borgere og pårørende. 

TRIN 2: INSTALLATIONSMØDE 

Deltagere: Alle tekniske servicemedarbejdere i et område og leder af administration og 

service. 

Center for Frihedsteknologi orienterer om implementeringen af bidétsæder og giver en 

introduktion til:  

 Screening af badeværelser for om det er muligt at opsætte bidétsæde 

 Brug af screeningsskema (bilag 3.2) 

 Tidsramme for screening og klargøring af badeværelser (el og VVS) 

 Økonomisk kompensation 

TRIN 3: SCREENING AF BADEVÆRELSER 

De tekniske servicemedarbejdere skal screene borgernes badeværelser. I bilag 3.2 er et 

skema, som de tekniske servicemedarbejdere skal anvende til screeningen. Data fra 

screenings-skemaerne overføres til opsamlingsskema (bilag 3.3), der sendes til Lotte 

Bagge (Center for Frihedsteknologi) pr. mail eller med intern post. 

Herefter kontakter de tekniske servicemedarbejdere el-firma og VVS for at indhente 

tilbud på og igangsætte etablering af el-stik ved toiletter samt klargøring af vandudtag i 

alle boligers bade-værelser. Tilbuddet sendes til Lotte Bagge (Center for  

Forberedelse 
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Frihedsteknologi), som sender svar retur, når tilbuddet er godkendt. Herefter kan 

håndværkerne igangsætte arbejdet. 

De tekniske servicemedarbejdere kan kontakte deres koordinator eller Lotte Bagge 

(Center for Frihedsteknologi), hvis de har spørgsmål. 

TRIN 4: VALG AF VT-TOVHOLDER OG SUPERBRUGERE 

Center for Frihedsteknologi anbefaler, at der vælges en velfærdsteknologi-tovholder (VT-

tovholder) på hvert plejehjem samt én eller flere superbrugere afhængigt af plejehjemmets 

størrelse. VT-tovholderens opgave er at sikre, at bidétsæderne bliver tildelt de rette 

borgere samt at bidétsæderne anvendes og vedligeholdes i hverdagen med henblik på at 

opnå de forventede gevinster. Endvidere har VT-tovholderen, i samarbejde med 

superbrugerne, ansvar for at undervise kolleger, sådan at de er i stand til at hjælpe og 

støtte borgerne i at bruge bidétsæderne.  

Det er forstanderen, der i dialog med sit personale finder de medarbejdere, der er 

motiverede og kan løfte opgaven som VT-tovholder og superbruger. Nedenfor ses 

egenskaber og kendetegn som kan hjælpe forstanderen til at vælge VT-tovholder og 

superbruger/-e. 

Den gode VT-tovholder 

 har lyst og energi til at sætte sig ind i nye ting/funktioner 

 arbejder systematisk og struktureret 

 har overblik over alle borgerne  

 har gennemslagskraft og er god til at formidle 

 er god til at samarbejde med borger og kolleger 

 er opsøgende i forhold til om bidétsæderne anvendes og fungerer 

 reagerer og handler på opståede problemer 

 er vedholdende i forhold til at borger og kolleger lykkes med at tage bidétsæderne i 

anvendelse 

 er tålmodig og udholdende 

 kender og bruger sine livliner 

Den gode superbruger  

 har lyst og energi til at sætte sig ind i nye ting/funktioner 

 er god til at formidle 

 er god til at samarbejde med borger og kolleger 

 reagerer og handler på opståede problemer 

 er vedholdende i forhold til at borger og kolleger lykkes med at tage bidétsæderne i 

anvendelse 

 er tålmodig og udholdende 

Forberedelse 
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TRIN 5: LOKALT INFORMATIONSMØDE 

Center for Frihedsteknologi holder informationsmøde for forstander, evt. viceforstander, 

VT-tovholder og evt. teknisk servicemedarbejder på hvert enkelt plejehjem i området. 

Mødet indeholder: 

 Præsentation af projektet, tidsplan, kulturændringer og forventede gevinster 

 Orientering om de økonomiske rammer for implementeringen 

 Gennemgang af opgaver, roller og ansvar med udgangspunkt i drejebogen 

 VT-tovholder introduceres til bidétsædets funktion og screening af borgere vha. 

screeningsskema (bilag 3.4) 

 Tidsramme for screening af borgere 

 Dialog om ændring af arbejdsgange og procedurer 

 Teknisk servicemedarbejder giver status på klargøring af badeværelserne 

TRIN 6: SCREENING OG UDVÆLGELSE AF BORGERE 

VT-tovholder har ansvaret for, at borgerne screenes vha. screeningsskemaet, der 

findes i bilag 3.4. På baggrund af screeningsskemaet foretages en konkret og 

individuel vurdering af, hvorvidt borgeren skal tilbydes et bidétsæde. Vurderingen 

foretages med sparring fra Center for Friheds-teknologi.  

Efterfølgende informeres de borgere, der vurderes til at have gavn af et bidétsæde, om 

vurderingen. Det drøftes med borgeren, om vedkommende på et informeret grundlag 

vil give tilsagn til at anvende et bidétsæde. Hvis borgerne giver tilsagn og ønsker, at 

deres pårørende informeres skriftligt herom, findes en skabelon til et brev i bilag 3.5. 

TRIN 7: DOKUMENTATION I CURA 

Det noteres i Cura hos de borgere, som er screenet til at skulle have bidétsæde, og som 

har sagt ja til at få det monteret. Det primære formål med tildelingen noteres. Nærmere 

anvisninger følger, når Cura er taget i brug. 

TRIN 8: SPARRING MED CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI 

Center for Frihedsteknologi tilbyder sparring med VT-tovholder i forbindelse med: 

 Screening af borgere 

 Opsamling på screeningen og udvælgelse af de borgere, der tilbydes 

bidétsæde 

 Bidétsædets funktion og anvendelse 

 Ændringer af arbejdsgange og kultur for borgere og medarbejdere 

 VT-tovholderens rolle og funktion 

Forberedelse 
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TRIN 9: UNDERVISNING I BIDÉTSÆDETS FUNKTIONER SAMT PÅ-/AFMONTERING 

Der afholdes særlig undervisning af tekniske servicemedarbejdere i bidétsædets 

funktioner samt på-/afmontering af bidétsæder. Undervisningen varetages af leverandør 

J. Honoré Care ApS og foretages samlet for et område. Stedet aftales med leder af 

administration og service. VT-tovholderne kan deltage i undervisningen. 

Center for Frihedsteknologi laver aftale med leverandør og koordinerer 

mødeindkaldelsen med leder af administration og service. 

TRIN 10: MONTERING AF BIDÉTSÆDE PÅ PERSONALETOILET 

Center for Frihedsteknologi tilbyder opsætning af bidétsæde på et personaletoilet. 

Formålet er, at medarbejderne selv kan opleve, mærke og blive fortrolige med, hvordan et 

bidétsæde fungerer. Det giver bedre forudsætninger for at hjælpe og støtte borgerne i at 

blive trygge og fortrolige med bidét-sædets funktion og opnå størst mulig nytteværdi af 

bidétsædet. 

Center for Frihedsteknologi opfordrer til, at forstander og viceforstander, teknisk 

servicemedarbejder, VT-tovholder og superbruger er rollemodeller og går forrest ved at 

afprøve bidétsædet på personaletoilettet. Forstander opfordrer til, at medarbejderne 

bruger bidétsædet. VT-tovholder og superbruger kan råde og vejlede deres kolleger i at 

anvende bidétsædet. 

Forstander og VT-tovholder udvælger personaletoilettet, hvor bidétsædet skal monteres. 

Lotte Bagge (Center for Frihedsteknologi) kontakter leverandør J. Honoré Care ApS, der 

står for monteringen, og aftaler dato for monteringen.  

VT-tovholder er ansvarlig for at maile kontaktoplysninger på VT-tovholder og teknisk 

servicemedarbejder til J. Honoré Care ApS (mail@toilet-bidet.dk). VT-tovholder og/eller 

teknisk servicemed-arbejder skal kunne kontaktes af J. Honoré Care ApS på dagen, 

hvor monteringen af bidétsædet foregår. 

TJEKLISTE TIL FORBEREDELSEN 

Kan I svare ja til nedenstående, er I kommet godt i gang med forberedelsen til implementering-

en af bidetsæder: 

 Formålet med at implementere bidétsæder er klart for forstander, VT-tovholder og teknisk 

servicemedarbejder 

 Borgere og pårørende er blevet informeret 

 Badeværelser er screenet og klargjort til montering af bidétsæder 

 VT-tovholder og superbrugere er udpeget 

 Alle borgere er screenet og de udvalgte borgere er blevet tilbudt bidétsæde 

 Pårørende er blevet skriftligt informeret, hvis ønsket af borger 

 Teknisk servicemedarbejder og VT-tovholder har deltaget i undervisning 

 Nogle medarbejdere har prøvet bidétsædet på personaletoilettet 

 Spørgsmål, der er opstået i forberedelsesfasen, er afklaret 

 

 

Forberedelse 
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I GANG 

Et springende punkt for at sikre en god implementering af bidétsæder er, at alle 

medarbejdere har kendskab til bidétsædets funktioner og selv har afprøvet det flere gange. 

Denne fase forløber over fire uger og kan ses som en ”øvebane” i brugen af bidétsæder. 

Det er vigtigt, at der i perioden er fokus på at hjælpe og støtte de borgere, der øver sig i at 

bruge bidétsæderne. Dette er for at oparbejde viden og få erfaringer med bidétsæderne. 

Det er vigtigt, at du har en positiv og konstruktiv tilgang til de udfordringer, der kan opstå i 

forbindelse med anvendelsen af bidétsæder. Drøft dine oplevelser og erfaringer med dine 

kolleger, så I alle sammen bliver medskabere af ny viden og kultur. Lad det ske uformelt i 

pauserne eller formelt på mono- eller tværfaglige møder. Husk at fejre succeserne og lære 

af fejltagelserne. 

HVEM GØR HVAD I DENNE FASE?  

 

HVAD TILBYDER CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI? 

 Kick-off for forstander og alle medarbejdere på hvert plejehjem 
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 Undervisning af VT-tovholder, evt. superbrugere, teknisk servicemedarbejder og 

husassistenter/plejepersonale 

 Sparring 

HVILKE AKTIVITETER INDGÅR I DENNE FASE? 

1. Kick-off 

2. Montering af bidétsæder hos de udvalgte borgere 

3. Undervisning i på-/afmontering samt rengøring af bidetsæder 

4. Oplæring af VT-tovholder og superbrugere 

5. Ibrugtagning af bidétsæder 

6. Dokumentation i Cura 

7. Nye procedurer 

8. Sparring med Center for Frihedsteknologi 

TRIN 1: KICK-OFF 

Center for Frihedsteknologi tilbyder et to-timers kick-off-arrangement, hvor alle 

medarbejdere på plejehjemmet inviteres til en orientering om implementeringen af 

bidétsæder. Kick-off består i: 

 Oplæg om baggrund for implementeringen samt formål og mål med brug af 

bidétsæder og hvilke opgaver der følger med 

 Præsentation af case-eksempler på borgere, der kunne have gavn af bidétsæde 

 Præsentation af resultatet fra screeningen af borgere 

 Demonstration af bidétsæde 

 Dialog og besvarelse af spørgsmål 

Deltagere: Alle medarbejdere (dag, aften, nat, faste vikarer), forstander og evt. 

viceforstander samt gerne en repræsentant fra direktionen. Medarbejderne frikøbes, så 

der sikres en høj deltagelse. 

Forstander skal sørge for, at så mange som muligt deltager. Der er forventning om, at 

som minimum alle sundhedsfaglige medarbejdere deltager. Det er vigtigt, at der er skabt 

positive forventninger til dagen og forløbet. 

VT-tovholder deltager i præsentationen af resultatet fra screeningen af borgerne 

sammen med Center for Frihedsteknologi. 

TRIN 2: MONTERING AF BIDÉTSÆDER HOS DE UDVALGTE BORGERE 

Borgere, der er screenet til at have gavn af et bidétsæde og som ønsker det, vil få 

monteret et bidétsæde. Inden kick-off tager Lotte Bagge (Center for Frihedsteknologi) 

kontakt til VT-tovholder ang. det samlede antal bidétsæder, der skal opsættes hos 

borgere umiddelbart efter kick-off. Lotte Bagge giver besked tilbage om dato for levering. 

Leverandør J. Honoré Care ApS står for monteringen af bidétsæderne. 

I gang 
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VT-tovholder er ansvarlig for at lave en plan over rækkefølgen af lejligheder, hvor der 

skal monteres bidétsæder, og orienterer og koordinerer med teknisk 

servicemedarbejder. Planen samt kontakt-oplysninger på VT-tovholder og teknisk 

servicemedarbejder mailes til J. Honoré Care ApS (mail@toilet-bidet.dk). VT-tovholder 

og/eller teknisk servicemedarbejder skal kunne kontaktes af J. Honoré Care ApS på 

dagen, hvor monteringen foregår. 

J. Honoré Care ApS bortskaffer gamle toiletkummer og emballage.  

TRIN 3: UNDERVISNING I PÅ-/AFMONTERING SAMT RENGØRING AF 
BIDÉTSÆDER 

I forbindelse med montering af bidétsæder hos de udvalgte borgere tilbydes teknisk 

servicemedarbejder opfølgning på undervisningen i på-/afmontering af leverandør J. 

Honoré Care ApS. Desuden undervises husassistent/plejepersonale i rengøring af 

bidétsæder. VT-tovholder kan deltage i undervisningen. 

TRIN 4: OPLÆRING AF VT-TOVHOLDER OG SUPERBRUGERE 

VT-tovholder og superbrugere vil blive oplært i bidétsædernes funktion, således at de 

kan oplære deres kolleger. Undervisningen omfatter vejledning i, hvordan man 

introducerer borgere til bidétsædet og langsomt får opbygget tryghed og deltagelse hos 

borgerne. 

Lotte Bagge (Center for Frihedsteknologi) varetager undervisningen, der foregår på hvert 

plejehjem. 

TRIN 5: IBRUGTAGNING AF BIDÉTSÆDER 

VT-tovholder, superbrugere og øvrige medarbejdere, der kommer hos borger øver 

brugen af bidétsædet eller snakker med borgeren om, hvordan det går, hvis borgeren 

bruger det selvstændigt.  

VT-tovholder (og superbruger) er løbende i dialog med teknisk servicemedarbejder og 

husassistent/ plejepersonale om, hvorvidt bidétsæderne er i brug og fungerer som de 

skal. 

TRIN 6: DOKUMENTATION I CURA 

Det noteres i Cura hos de borgere, der har et bidétsæde, hvorvidt det forventede formål 

fortsætter med at være aktuelt eller om formålet har ændret sig – og i givet fald til hvad. 

Nærmere anvisninger følger, når Cura er taget i brug. 

TRIN 7: NYE PROCEDURER I samarbejde med den enkelte borgers kontaktperson er 

VT-tovholder ansvarlig for, at der udarbejdes nye arbejdsgange, der understøtter 

borgerens brug af bidétsædet. Dette formidles til alle kolleger. 

VT-tovholder er ansvarlig for, at der udarbejdes en procedure for screening af 

nyindflyttede borgere, så deres behov for bidétsæde bliver vurderet. Vurderingen  

I gang 
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foretages vha. screeningsskemaet (bilag 3.4). Det anbefales, at dette gøres i forbindelse 

med den øvrige udredning ved indflytning som del af forløbsmodellen.  

VT-tovholder er ansvarlig for, at der udarbejdes en procedure for oplæring af nye 

medarbejdere i brugen af bidétsæde. Forstander har ansvaret for, at VT-tovholder får 

besked, når der ansættes nye medarbejdere. Der opfordres til, at undervisningen indgår 

som en fast del af det lokale introduktions-program. 

VT-tovholder er i samarbejde med teknisk servicemedarbejder ansvarlig for at oprette en 

mappe under området → plejehjem på Team Websted, hvor der findes en ajourført 

oversigt over i hvilke lejligheder, bidétsæderne er monteret. 

VT-tovholder er ansvarlig for at lave en mappe til teknisk servicemedarbejder, 

husassistenter/ plejepersonale og øvrige relevante medarbejdere med manual til 

bidétsædet (bilag 3.6) samt quick-guide til borger/pårørende (bilag 3.7). 

TRIN 8: SPARRING MED CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI 

Center for Frihedsteknologi tilbyder sparring med VT-tovholder i forbindelse med:  

 Bidétsædets funktioner, anvendelse og målgruppe 

 Ibrugtagning af bidétsæde hos borgere 

 Undervisning af øvrige relevante medarbejdere 

 Ændringer af arbejdsgange og kultur for borgere og medarbejdere 

 VT-tovholders rolle og funktion 

TJEKLISTE TIL FASEN ”I GANG” 

Kan I svare ja til nedenstående, er I kommet godt i gang med at implementere bidétsæder: 

 Formålet med at implementere bidétsæder er klart for alle medarbejdere uanset 

faggruppe 

 Teknisk servicemedarbejder har deltaget i opfølgende undervisning i af-/påmontering 

 Medarbejdere, der står for daglig rengøring, er undervist i rengøring af bidétsæde 

 VT-tovholder og superbrugere har deltaget i undervisning i brugen af bidétsæder 

 VT-tovholder og superbrugere er begyndt at undervise relevante medarbejdere i brugen af 

bidétsæder 

 Plejehjemmet drøfter løbende brugen af bidétsæder. Husker at fortælle de gode historier 

og drager læring af udfordringerne 

 Indfører procedure for screening af nyindflyttede borgere 

 Indfører procedure for oplæring af nye medarbejdere 

 Alle medarbejdere har prøvet bidétsædet på personaletoilettet 

 Spørgsmål, der er opstået i ”I gang”-fasen, er afklaret 

I gang 
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DRIFT 

I denne fase overgår implementeringen af bidétsæder til drift og det bliver hverdag. 

Bidétsæderne bruges dagligt af borgere, nyindflyttede borgere screenes og 

medarbejdere undervises.  

Omlægning af vaner og rutiner til nye måder at arbejde og tilrettelægge arbejdet på skal 

øves over længere tid for at blive en naturlig del af dagligdagen. Hold ved – hold ud! Øvelse 

giver erfaring og kunnen. 

Driftfasen starter, når ”I gang”-fasen slutter, og den varer ved fremover. I driften er det 

vigtigt med et vedvarende og vedholdende fokus på brugen af bidétsæder – vær 

nysgerrig og anerkendende. Stil åbne spørgsmål til både borgere og kolleger om 

anvendelsen af bidétsæderne. 

Der skal løbende følges op på de forandringer, som brugen af bidétsæderne kræver, 

for senere at opnå de ønskede gevinster. Opfølgningen sker i tæt samarbejde mellem 

forstander og VT-tovholder og med inddragelse af øvrige relevante medarbejdere. I 

dette afsnit uddybes hvilke opgaver der ligger i driftsfasen. 
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HVEM GØR HVAD I DENNE FASE?  

 

HVAD TILBYDER CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI?  

 Stop-op møde som overgang til drift for forstander og VT-tovholder på hvert 

plejehjem 

 Rådgivning og sparring pr. mail, telefon eller deltagelse på møder ved kontakt til 

Louise Kofoed Koppel (Center for Frihedsteknologi) 

 Netværk med fire årlige netværksmøder for VT-tovholdere, afholdt områdevist 

 Statusopfølgning to gange om året i form af spørgeskema 
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HVILKE AKTIVITETER INDGÅR I DENNE FASE? 

1. Stop-op møde 

2. Undervisning af medarbejdere 

3. Screening af borgere ved indflytning 

4. Dokumentation i Cura 

5. Revurdering af borgere 

6. Daglig vedligeholdelse 

7. Forandring af arbejdsgange og kultur 

8. Netværk og videndeling 

9. Forankring af VT-tovholderfunktion 

10. Status/opfølgning på brug af bidétsæder 

TRIN 1: STOP-OP MØDE 

Der afholdes et møde på hvert plejehjem, som markerer overgangen til drift. Status på 

implementeringen og erfaringer fra de foregående faser diskuteres, og aktiviteter i 

driftsfasen gennemgås. Louise Kofoed Koppel (Center for Frihedsteknologi) præsenteres 

som kontaktperson fremover. 

TRIN 2: UNDERVISNING AF MEDARBEJDERE 

Efter kick-off underviser og vejleder VT-tovholder og superbrugere alle relevante 

medarbejdere i brugen af bidétsæder – både generelt og specifikt i forhold til relevante 

borgere. VT-tovholder og superbrugere forsøger at skabe et undervisningsrum, hvor 

tilgangen til bidétsæderne er positiv. Det er vigtigt, at spørgsmål og erfaringer fra kolleger 

tages alvorligt, og at der gives konstruktiv sparring og vejledning tilbage. 

Fremover undervises også nye medarbejdere, elever og vikarer, som har deres gang i 

huset, i anvendelse af bidétsæderne. Dette kan med fordel lægges ind som en naturlig 

del af den faste introduktion til nye medarbejdere.  

Samtidig vil der løbende være behov for, at alle medarbejdere får mulighed for at opfriske 

deres viden og kompetencer omkring brugen af bidétsæder. Det aftales lokalt med 

forstander, hvordan denne opfølgning foregår. 

VT-tovholder og forstander beskriver en plan for fremtidig undervisning og opfølgende 

tiltag, fx i et årshjul. 

TRIN 3: SCREENING AF BORGERE VED INDFLYTNING 

På baggrund af proceduren, som VT-tovholderen udarbejdede i ”I gang”-fasen, screenes 

alle ny-indflyttede borgere med screeningsskemaet (bilag 3.4) for at finde ud af, hvorvidt 

de kan have gavn af et bidétsæde.  

Drift 
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TRIN 4: DOKUMENTATION I CURA 

Det noteres i Cura hos de borgere, der har et bidétsæde, hvorvidt det forventede formål 

fortsætter med at være aktuelt eller om formålet har ændret sig – og i givet fald til hvad. 

Nærmere anvisninger følger, når Cura er taget i brug. 

TRIN 5: REVURDERING AF BORGERE 

Det vurderes løbende om de borgere, der har et bidétsæde, stadig har gavn af det. 

Muligvis er der behov for en periode med øget fokus på at anvende bidétsædet hos en 

borger. Måske viser det sig, at borgeren ikke længere har gavn af bidétsædet, hvorved 

det evt. kan tilbydes til en anden borger. 

TRIN 6: DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE 

I dagligdagen er det vigtigt at bidétsæderne rengøres, når det opdages at de er urene. 

Ifølge manualen gøres dette med en fugtig opvredet klud. Hver 14. dag afkalkes dyser i 

forbindelse med toiletrengøring. Hvis der opstår problemer i den daglige brug, 

kontaktes VT-tovholder eller superbruger. 

TRIN 7: FORANDRING AF ARBEJDSGANGE OG KULTUR 

Når der implementeres en teknologi som bidétsædet vil kendte arbejdsgange og kultur 

påvirkes. Bidétsædet ”skubber til” den måde, vi vanligvis varetager toiletbesøg og hygiejne 

med borger samt muligheden for at arbejde med borgers egenomsorg, værdighed og 

deltagelse. Hold fast i, at bidét-sæderne er kommet for at blive, og at de kan være en hjælp 

til at arbejde smartere. Vær sammen om at skabe en kultur som sigter imod, at bidétsæder 

og andre velfærdsteknologier bliver en naturlig del af dagligdagen. En kultur, som alle 

medarbejdere og faggrupper kan bidrage til. Følgende spørgsmål kan drøftes: 

 Hvad skal vi gøre anderledes? 

 Hvad skal vi stoppe med at gøre? 

 Hvilke nye rutiner skal vi indføre?  

Drøftelsen kan stimuleres af forstander og VT-tovholder gennem anerkendelse af de 

konkrete, praksis-nære eksempler, som medarbejderne italesætter. Dette er en proces, 

som strækker sig ind i fremtiden.  

TRIN 8: NETVÆRK OG VIDENDELING 

Center for Frihedsteknologi afholder netværksmøder for VT-tovholderne. Møderne 

afholdes områdevist fire gange årligt. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer 

og idéer til det fortsatte arbejde med at opnå nytteværdi af bidétsæderne og 

implementering af nye velfærdsteknologier. Netværket faciliteres og indkaldes af Center 

for Frihedsteknologi, men tager fat i aktuelle problemstillinger eller behov hos VT-

tovholderne. Formålet er at klæde VT-tovholderen på til at varetage sin funktion, 

herunder sikring af gevinstrealisering. 
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Derudover er der i det daglige arbejde behov for, at medarbejderne deler deres viden 

med hinanden og derigennem udvikler praksis. Dette kan foregå på tværfaglige møder 

som fast punkt enten i relation til konkrete borgere eller mere generelt om anvendelsen. 

TRIN 9: FORANKRING AF VT-TOVHOLDERFUNKTION 

Center for Frihedsteknologi anbefaler, at VT-tovholderen fortsætter med sin funktion, når 

indsatsen er gået over i driftsfasen. Erfaring viser, at der er behov for et vedvarende fokus 

på at fastholde de ændrede arbejdsgange i lang tid efter, at en teknologi er taget i brug. 

Denne opgave kan med fordel ligge hos VT-tovholderen som hjælp til forstanderen. På 

flere plejehjem i Sundhed og Omsorg er der en tilsvarende funktion, som betegnes VT-

vejleder. Disse medarbejdere har et særligt ansvar for at bistå forstanderen med at drive 

og opsamle gevinsterne ved velfærdsteknologi på deres plejehjem. 

Center for Frihedsteknologi anbefaler, at VT-tovholder holder jævnlige statusmøder med 

forstanderen og teknisk servicemedarbejder om driften af bidétsæder. 

TRIN 10: STATUS/OPFØLGNING PÅ BRUG AF BIDÉTSÆDER 

De enkelte plejehjem vil blive bedt om at lave en status to gange årligt – forår og efterår. 

Center for Frihedsteknologi udsender spørgeskema om anvendelsesgrad og effekter. 

Status fra de enkelte plejehjem samles og bruges som information til ledelsen i Sundhed 

og Omsorg. Det er forstanderens ansvar at udarbejde en status, men VT-tovholderen 

kan med fordel inddrages. 

 

 

TJEKLISTE TIL FASEN ”DRIFT” 

Kan I svare ja til nedenstående, er bidétsæder godt på vej til at blive forankret i driften: 

 Alle medarbejdere har modtaget undervisning af VT-tovholder og superbrugere i brugen af 

bidétsæder 

 Nye medarbejdere undervises i brugen af bidétsæder, fx som en del af introduktions-

programmet 

 Nyindflyttede borgere screenes for behovet for bidétsæde 

 Der følges løbende op på, om borgerne, der har bidétsæde, stadig har gavn af det 

 Der er løbende fokus på anvendelsen og vedligeholdelse af bidétsæder 

 Forandring af arbejdsgange og kultur drøftes løbende 

 VT-tovholderen deltager i netværksmøder 

 VT-tovholderens funktion er afklaret, både i forhold til indhold og tidsforbrug 

 Der gives status på anvendelsesgraden og effekten af bidétsæder to gange årligt 

 Spørgsmål, der opstår i ”Drift”-fasen, afklares løbende 

Drift 
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KONTAKT 

I forberedelsesfasen og i ”i gang”-fasen kontakt: 

 Lotte Bagge 
Implementeringskonsulent i Center for Frihedsteknologi 
Mobil: 4185 9069, Mail: lbag@aarhus.dk 
 

 
I driftsfasen kontakt: 
 

 Louise Kofoed Koppel 

Implementeringskonsulent i Center for Frihedsteknologi 

Mobil: 4185 5078, Mail: lokk@aarhus.dk 

 
 

I er altid velkomne til at kontakte lederen af indsatsen: 

 

 Inger Kirk Jordansen 

Chefkonsulent i Center for Frihedsteknologi 
Mobil: 4185 4373, Mail: ikj@aarhus.dk 

 

Leverandør: 

 

 Robert Jacobsen 
J. Honoré Care ApS 
Mobil: 7556 3244, Mail: mail@toilet-bidet.dk  
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LINKS 

Center for Frihedsteknologi: 

https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedsteknol

ogi  

 

Leverandør:  

http://www.honorecare.dk/ 

 

Video på YouTube om bidétsædet: 

https://youtu.be/wwr3e12i84A 
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BILAGSOVERSIGT 

Bilag 1: Tids- og aktivitetsplan for implementeringen af bidétsæder 

Bilag 2: Implementeringskort over opgaver og redskaber for medarbejdere 

Bilag 3: Værktøjskasse 

Bilag 3.1: Informationsbrev til borgere og pårørende om implementering af 

bidétsæder 

Bilag 3.2: Skema til screening af badeværelser 

Bilag 3.3: Opsamlingsskema til screening af badeværelser 

Bilag 3.4: Skema til screening af borgere 

Bilag 3.5: Informationsbrev til pårørende om montering af bidétsæde 

Bilag 3.6: Brugsanvisning til bidétsæde 

Bilag 3.7: Quick-guide til bidétsæde 

Bilag 4: Økonomiske rammer for implementering og drift af bidétsæder 
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NOTER 
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