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INDLEDNING 

I 2017 blev der implementeret bidétsæder på alle 48 plejehjem i Aarhus Kommune med 

få undtagelser. Et bidétsæde er et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, som 

monteres på en almindelig toiletkumme. Bidétsæder kan være et supplement eller en 

erstatning for personlig hjælp til vask og tørring efter toiletbesøg.  

 

Implementeringen af bidétsæder var en del af en større indsats under programmet ”Mere 

velfærdsteknologi på aarhusianske plejehjem”, hvor en række velfærdsteknologiske løs-

ninger i løbet af de kommende år finder vej til alle kommunens plejehjem. De velfærds-

teknologiske løsninger er valgt på baggrund af en evaluering, der blev gennemført i efter-

året 2016 efter et pilotprojekt på et enkelt af kommunens plejehjem. Evalueringen blev 

udført af Deloitte & Spitze og kan findes her: https://www.aarhuskommune.dk/~/media 

/Subsites/Velfaerdsteknologi/Rapporter-om-velfaerdsteknologi/Evalueringsrapport---

Velfaerdsteknologiske-loesninger-paa-plejehjem-i-Aarhus-Kommune.pdf.  

Implementeringen af bidétsæder i 2017 – hvordan vi gjorde – beskrives i denne rapport. 

Desuden beskrives centrale læringspunkter og erfaringer, vi fik undervejs i processen.  

 

Rapporten er inddelt efter de tre faser i implementeringen: ”Forberedelse”, ”I gang” og ”Drift”. 

Disse faser er uddybet i en drejebog, som Center for Frihedsteknologi udarbejdede til 

implementeringen som vejledning for forstanderne og medarbejderne på de aarhusianske 

plejehjem. Drejebogen kan findes på Center for Frihedsteknologis hjemmeside. 

 

 

 

 

 

  

Forberedelse I gang Drift
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IMPLEMENTERINGENS OMFANG 

Af kommunens 48 plejehjem var 35 plejehjem (30 kommunale og 5 selvejende plejehjem) 

omfattet af implementeringen. De resterende plejehjem har enten bidétsæder fra tidligere 

indsatser eller har badeværelser, der er for små til at opfylde krav om vådzone ved 

anvendelse af bidétsæde. 

På de 35 plejehjem er der i alt 1.365 boliger. Pilotprojektet viste, at ca. 22% af borgerne 

på plejehjem kan have gavn af et bidétsæde. Denne procentsats var udgangspunkt for 

indsatsen i 2017 med en formodning om, at i alt 337 bidétsæder skulle implementeres på 

de 35 plejehjem (rundet op for hvert enkelt plejehjem) (se bilag 1). 

TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERINGEN 

Implementeringen blev igangsat og foregik løbende i kommunens syv lokalområder efter 

nedenstående tidsplan. 

2017 Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Område Nord            

Område Midt            

Område Vest            

Område Syd            

Område Marselisborg            

Område Christiansbjerg            

Område Viby-Højbjerg            

Selvejende plejehjem            

 
 Fase 1: Forberedelse 

 Fase 2: I gang 

 Fase 3: Drift 

FØR IGANGSÆTTELSE AF IMPLEMENTERINGEN 

Umiddelbart før igangsættelse af første fase (forberedelsesfasen) blev der afholdt 

informationsmøde i det pågældende lokalområde. På informationsmødet deltog område-

chef, viceområdechef, forstandere, viceforstandere og implementeringskonsulenter fra 

Center for Frihedsteknologi. På møderne blev der informeret grundigt om indsatsen med 

baggrund og formål, roller/ansvarsområder og aktiviteter i implementeringens tre faser 

samt tidsplan. Herved blev der informeret rettidigt (mindst fem uger i forvejen) i forhold til 

planlægning og indkaldelse af medarbejdere til kick-off-arrangement mv. 

I Område Christiansbjerg, der delvist deltog i pilotprojektet, var der en tilpasset indsats på 

de enkelte af områdets plejehjem, der endnu ikke havde bidétsæder. 
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FORBEREDELSE 

HVEM GJORDE HVAD I DENNE FASE?  

 

Tids- og aktivitetsplan fra ”Drejebog – Implementering af bidétsæder” 
 

HVILKE AKTIVITETER INDGIK I DENNE FASE?  

1. Information til borgere og pårørende 

2. Installationsmøde 

3. Screening af badeværelser 

4. Valg af VT-tovholder og superbrugere 

5. Lokalt informationsmøde 

6. Screening og udvælgelse af borgere 

7. Sparring med Center for Frihedsteknologi 

8. Undervisning i bidétsædets funktioner 

9. Montering af bidétsæde på personaletoilet 
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TRIN 1: INFORMATION TIL BORGERE OG PÅRØRENDE 

Forstanderne fik tilsendt en skabelon til et brev, som de valgfrit kunne bruge og sende til 

borgere og pårørende eller hænge op på informationstavler. Skabelonen fandtes også 

som bilag i drejebogen. Brevet indeholdt information om implementeringen af bidét-

sæder på plejehjemmene. Forstanderne tog godt imod skabelonen, da den let kunne 

tilpasses lokale forhold og hurtigt bruges til information. 

TRIN 2: INSTALLATIONSMØDE 

Der blev afholdt et installationsmøde i hvert område for alle tekniske servicemed-

arbejdere og lederen af administration og service. Disse medarbejdere var en vigtig 

medspiller i forberedelsen af implementeringen. På installationsmøderne orienterede 

Center for Frihedsteknologi om implementeringen, herunder klargøringen af alle boligers 

badeværelser med el og VVS. De tekniske servicemedarbejdere blev klædt på til at 

varetage screeningen af badeværelserne. 

TRIN 3: SCREENING AF BADEVÆRELSER 

Formålet med screeningen af badeværelserne var at undersøge muligheden for at 

installere bidétsæder. De tekniske servicemedarbejdere anvendte et screeningsskema, 

der var udarbejdet af Center for Frihedsteknologi (bilag i drejebogen). Efter screeningen 

kontaktede de tekniske servicemedarbejdere el- og VVS-firmaer for at indhente over-

slagspriser på etablering af el-stik ved toiletter samt klargøring af vandudtag. Efter accept 

fra Center for Frihedsteknologi blev arbejdet igangsat. 

TRIN 4: VALG AF VT-TOVHOLDER OG SUPERBRUGERE 

På anbefaling fra Center for Frihedsteknologi udvalgte hvert plejehjem en velfærdsteknologi-

tovholder (VT-tovholder). VT-tovholdernes opgave var – og er fortsat – at sikre, at bidét-

sæderne bliver tildelt de rette borgere samt at bidétsæderne anvendes og vedligeholdes i 

dagligdagen. VT-tovholdernes faglige baggrund var primært sosu-assistent, ergoterapeut 

og fysioterapeut, men også sosu-hjælper og sygeplejerske var repræsenteret. Den faglige 

baggrund var dog sekundær i forhold til evnen til bl.a. at sætte sig ind i nyt, arbejde 

struktureret, have overblik samt gennemslagskraft over for kolleger (se evt. liste s. 7 i dreje-

bogen over egenskaber/kendetegn for den gode VT-tovholder).  

Desuden anbefalede Center for Frihedsteknologi, at der blev udvalgt én eller flere super-

brugere afhængigt af plejehjemmenes størrelse. Superbrugerne skulle i samarbejde med 

VT-tovholderne understøtte implementeringen i forhold til både borgere og kolleger. Det 

viste sig på de fleste plejehjem, at det primært var VT-tovholderne, der løftede opgaven. 

TRIN 5: LOKALT INFORMATIONSMØDE 

Center for Frihedsteknologi afholdt et informationsmøde for forstander, evt. viceforstander, 

VT-tovholder og teknisk servicemedarbejder på hvert enkelt plejehjem. Møderne indeholdt 

en præsentation af implementeringen og tidsplan samt gennemgang af opgaver og 

ansvar. Der var desuden plads til dialog om ændring af arbejdsgange, procedurer og 
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kultur på plejehjemmene ved implementeringen af bidétsæder. De tekniske service-

medarbejdere gav status på klargøringen af badeværelserne. 

TRIN 6: SCREENING OG UDVÆLGELSE AF BORGERE 

VT-tovholderne havde ansvar for, at alle borgere blev screenet vha. et screenings-

skema, som var udarbejdet af Center for Frihedsteknologi (bilag i drejebogen). 

Screeningerne blev foretaget af VT-tovholderne i samarbejde med øvrige medarbejdere/ 

kontaktpersoner for borgerne. Formålet med screeningen var at matche de rigtige 

borgere med teknologien. 

Med udgangspunkt i screeningsskemaerne blev der i dialog mellem VT-tovholderne og 

Center for Frihedsteknologi foretaget en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt 

borgerne skulle tilbydes et bidétsæde. Der blev ligeledes foretaget en prioritering af 

borgerne inden for rammen på 22%. De prioriterede borgere, der blev vurderet til at have 

gavn af et bidétsæde, blev informeret om vurderingen. Det blev drøftet med borgerne, 

om de på et informeret grundlag ønskede at give tilsagn til at anvende et bidétsæde. 

Dialogen mellem VT-tovholderne og Center for Frihedsteknologi viste, at der på alle 

plejehjem undtagen ét kunne identificeres borgere, der kunne have gavn af et bidétsæde 

svarende til 22% (som var rammen i implementeringen) eller flere borgere (se tabel i bilag 1). 

På det ene plejehjem skyldtes det lavere antal borgere, at der var afdelinger med særligt 

udfordrede borgere. På de plejehjem, hvor der blev identificeret flere borgere end svarende 

til 22%, kom borgerne på ”venteliste” til bidétsæderne. 

TRIN 7: SPARRING MED CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI 

VT-tovholdernes vurderinger af, hvilke borgere, der skulle tilbydes et bidétsæde, blev 

foretaget med sparring fra Center for Frihedsteknologi ved et lokalt møde. VT-

tovholderne blev desuden tilbudt sparring i forbindelse med deres rolle samt bidétsædets 

funktioner og anvendelse, så de var klædt på til, at bidétsæderne blev monteret i 

forberedelsesfasen. 

TRIN 8: UNDERVISNING I BIDÉTSÆDETS FUNKTIONER SAMT PÅ-/AFMONTERING 

Leverandøren af bidétsæderne, J. Honoré Care ApS, afholdt fælles undervisning af de 

tekniske servicemedarbejdere i hvert område. Undervisningen omhandlede bidétsædets 

funktioner samt på-/afmontering af bidétsæder. Center for Frihedsteknologi stod for at lave 

aftaler og koordinere med leverandøren og lederne af administration og service. 

TRIN 9: MONTERING AF BIDÉTSÆDE PÅ PERSONALETOILET 

På alle plejehjem blev der monteret bidétsæde på et personaletoilet for at medarbejderne 

kan opleve brugen af et bidétsæde på egen krop og blive fortrolig med det. Dette giver 

bedre forudsætninger for, at medarbejderne kan støtte borgerne i at blive trygge ved 

anvendelsen af bidétsædet, og derved opnå størst mulig nytteværdi. På plejehjem med 

mange boliger (og dermed mange medarbejdere) samt fysisk adskilte afdelinger/huse blev 

der monteret bidétsæde på et personaletoilet i hver afdeling/hus for at give alle med-



 
 

 

 

7 

arbejdere muligheden for at øve sig med et bidétsæde. Der blev monteret bidétsæder på 

i alt 49 personaletoiletter (fordelt på 35 plejehjem). 

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER 

TIDLIG INDDRAGELSE AF LEDELSEN 

De fælles informationsmøder, der blev afholdt for områdechefer/viceområdechefer og 

forstandere/viceforstandere umiddelbart før igangsættelse af forberedelsesfasen, gjorde 

det muligt for ledelsen at forberede sig på den kommende implementering af bidétsæder. 

På møderne havde ledelsen delvis indflydelse på den overordnede tidsplan for 

implementeringen – primært opstart af ”I gang”-fasen, der blev markeret med et kick-off-

arrangement på hvert plejehjem. Dette øgede sandsynligheden for ledelsesmæssigt 

ejerskab og ansvar for implementeringen. Desuden var det en fordel, at forstanderne og 

Center for Frihedsteknologi havde hilst og fået sat ansigt på hinanden i forhold til den 

fremadrettede dialog. 

FÆLLES OG LOKALE MØDER 

Det viste sig som en fordel med kombinationen af fælles møder for ledelsen i områderne 

samt lokale møder på hvert enkelt plejehjem. De fælles møder gav mulighed for generel 

information og koordinering af datoer. På plejehjemsmøderne var der derimod plads til 

dialog om lokale forhold og organisering samt medarbejdernes arbejdsgange og kultur på 

netop dette sted. Herved gav flere VT-tovholdere efter de lokale informationsmøder udtryk 

for, at de følte sig godt klædt på til opgaven både pædagogisk og organisatorisk.  

TYDELIG OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING 

Da der indgik mange aktører i implementeringen, var det vigtigt med en tydelig opgave- 

og ansvarsfordeling for at sikre fremdrift – det var vigtigt, at alle arbejdsopgaver blev udført 

rigtigt og til tiden. Fx var det vigtigt, at de tekniske servicemedarbejdere noterede kumme-

modellerne korrekt ved screeningen af badeværelserne – ellers kunne kummerne vise sig 

at være for små ved monteringen af bidétsæderne. Desuden var det vigtigt, at 

screeningerne og den efterfølgende indhentning af overslagspriser blev udført til tiden, så 

håndværkerne kunne nå at færdiggøre etableringen af el og VVS i forberedelsesfasen. 

Begge eksempler blev oplevet i løbet af implementeringen og forsinkede overgangen til ”I 

gang”-fasen og ibrugtagningen af bidétsæderne.  

TILGÆNGELIGHED – LØBENDE KONTAKT 

En måde at sikre fremdrift og forebygge, at arbejdsopgaver ikke udføres rigtigt og til tiden, 

er løbende kontakt mellem samarbejdspartnerne. Det er vigtigt med koordinering og at 

beskeder gives videre. Dette viste sig i implementeringen sårbart ved ferieafvikling, 

sygemeldinger og jobskift blandt medarbejdere. Desuden indgik der i implementeringen 

medarbejdergrupper, der ikke nødvendigvis er vant til at tjekke mails ofte, hvilket 

forsinkede arbejdsgange og løsning af opgaver. 
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AFTALER I KOMMUNEN 

Det viste sig afgørende med opmærksomhed på, hvilke indkøbsaftaler der er gældende i 

kommunen. Ny håndværkeraftale indeholdt en ny procedure for valg af håndværkere, 

hvilket spillede ind på de tekniske servicemedarbejderes opgaver i forbindelse med el- og 

VVS-arbejdet på badeværelserne. Derudover viste der sig at være udfordringer med 

indkøb af produkter til rengøring af bidétsæderne, herunder tandbørster til rengøring af 

bidétsædernes dysehoveder samt eddike til afkalkning. Disse produkter var ikke på den 

eksisterende indkøbsaftale i forhold til rengøring. 

TID I FORBEREDELSESFASEN 

Det viste sig, at der på nogle plejehjem var brug for mere end 8 uger i forberedelsesfasen 

– primært til klargøring af badeværelserne. På plejehjem med mange boliger og dermed 

omkostninger over 100.000 kr. for el-arbejdet, skulle der ifølge den nye håndværkeraftale 

gennemføres et mini-udbud, hvilket var en længerevarende proces. Dette forsinkede kick-

off-arrangementer og opstart af ”I gang”-fasen. 
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I GANG 

HVEM GJORDE HVAD I DENNE FASE?  

 

Tids- og aktivitetsplan fra ”Drejebog – Implementering af bidétsæder” 
 

HVILKE AKTIVITETER INDGIK I DENNE FASE? 

1. Kick-off 

2. Montering af bidétsæder hos de udvalgte borgere 

3. Undervisning i rengøring af bidetsæder 

4. Oplæring af VT-tovholder og superbrugere 

5. Sparring med Center for Frihedsteknologi 

TRIN 1: KICK-OFF 

Som opstart af ”I gang”-fasen tilbød Center for Frihedsteknologi af afholde et to-timers 

kick-off-arrangement på hvert plejehjem. På plejehjem med mange boliger blev der tilbudt 

at afholde mere end ét arrangement (to eller tre), så så mange medarbejdere som muligt 

kunne deltage. I ét af kommunens syv områder valgte ledelsen, at der skulle afholdes seks 
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kick-off-arrangementer med blandet deltagelse af medarbejdere fra de seks af områdets 

plejehjem, som indgik i implementeringen. I alle andre områder og på de selvejende 

plejehjem blev der afholdt kick-off på hvert enkelt plejehjem og udelukkende med 

deltagelse af plejehjemmets medarbejdere. Dette var en fordel ved dialog om lokale 

forhold.   

Det var hensigten, at alle medarbejdere, der var involveret i borgernes hverdag, skulle 

deltage i kick-off, hvilket var forstandernes ansvar. Medarbejderne (undtagen på de 

selvejende plejehjem) blev frikøbt af Center for Frihedsteknologi for at give mulighed for 

høj deltagelse. Enkelte plejehjem benyttede sig af muligheden og indkaldte vikarer, så 

hele det faste personale kunne deltage. 

Fakta om kick-off: 

• Der blev afholdt i alt 38 kick-off-arrangementer (32 på kommunale plejehjem og 6 

på selvejende plejehjem) i perioden marts-oktober 2017.  

• I alt deltog 530 medarbejdere og 22 forstandere/viceforstandere. Fremmødet 

svingede fra 3 til 39 deltagere pr. plejehjem. I gennemsnit deltog 17 medarbejdere 

pr. plejehjem.  

• Deltagerprocenten (deltagende medarbejdere pr. bolig på plejehjemmene) sving-

ede fra 8% til 90% med et gennemsnit på 43%. 

Ved kick-off gav Center for Frihedsteknologi en orientering om implementeringen, her-

under et oplæg om baggrund, formål, målgruppe samt tidsplan. Desuden indeholdt kick-

off en demonstration af et medbragt bidétsæde, et lydklip med en personlig beretning om 

at bruge velfærdsteknologi på plejehjem, herunder bidétsæde, samt en præsentation af 

resultatet af VT-tovholdernes screening af borgerne. Indimellem var der tid til dialog og 

besvarelse af spørgsmål. Nogle medarbejdere gav efterfølgende udtryk for, at orien-

teringen om baggrunden for implementeringen gerne måtte have fyldt mindre. 

Ved kick-off var der generelt god stemning og aktivitet – medarbejderne viste interesse, 

var nysgerrige og stillede spørgsmål. Der var størst opmærksomhed ved de kick-off-

arrangementer, hvor medarbejderne ikke medbragte deres arbejdstelefon og blev kaldt til 

andre arbejdsopgaver undervejs. 

TRIN 2: MONTERING AF BIDÉTSÆDER HOS DE UDVALGTE BORGERE 

Efter kick-off blev bidétsæder monteret hos de borgere, der var screenet til at have gavn 

af det og som ønskede at få det. Monteringerne foregik kort efter de enkelte kick-off-

arrangementer, hvorved medarbejderne hurtigt kunne få praktisk erfaring med 

bidétsæderne efter undervisningen – hands-on giver størst læring. Bidétsæderne blev 

monteret af leverandøren J. Honoré Care ApS. Center for Frihedsteknologi stod for 

koordineringen af monteringerne.  

Der blev i alt monteret 318 bidétsæder hos borgere. Differencen fra formodningen om, at 

i alt 337 bidétsæder skulle implementeres, skyldtes som tidligere nævnt hensyn til særligt 

udfordrede borgere. 
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TRIN 3: UNDERVISNING I RENGØRING AF BIDÉTSÆDER 

Center for Frihedsteknologi underviste husassistenter/plejepersonale og VT-tovholder på 

hvert plejehjem i, hvordan bidétsæder rengøres og holdes ved lige. Det viste sig vigtigt 

med en tydelig arbejdsfordeling mellem husassistenter/plejepersonale og tekniske ser-

vicemedarbejdere i forhold til rengøringen ved afmontering af bidétsæder. 

TRIN 4: OPLÆRING AF VT-TOVHOLDER OG SUPERBRUGERE 

På hvert plejehjem blev VT-tovholdere og superbrugere oplært i bidétsædets funktioner, 

således at de kan oplære deres kolleger. Undervisningen blev afholdt af Center for 

Frihedsteknologi og omfattede vejledning i, hvordan borgere introduceres til bidétsædet 

og langsomt får opbygget tryghed og deltagelse. Der blev desuden givet vejledning i nye 

procedurer for løbende vurdering af, om borgere, der har et bidétsæde stadig har gavn af 

det samt procedurer for screening af nyindflyttede borgere og undervisning af nyansatte 

medarbejdere. 

TRIN 5: SPARRING MED CENTER FOR FRIHEDSTEKNOLOGI 

Oplæringen af VT-tovholder og superbrugere (trin 4 ovenfor) foregik ved, at Center for 

Frihedsteknologi tilbød sparringsbesøg lige efter monteringen af bidétsæderne. På 

møderne indgik besøg hos borgere, der havde fået monteret bidétsæde med konkret, 

individuel vejledning og ”tips og tricks” om bl.a. forflytning, siddestilling og placering på 

bidétsædet for optimal vask/tørring. Budskabet på besøgene var, at bidétsædet skal 

bruges forskelligt hos forskellige borgere – alt efter borgernes funktionsevne og behov. 

Der blev desuden tilbudt undervisning i rengøring af bidétsæderne. 

Et stykke tid herefter blev der tilbudt et opfølgningsbesøg. Formålet med besøget var at få 

en status og drøfte brugen af bidétsæderne: Hvad er svært? Gode historier? Desuden var 

formålet at følge op på dokumentationen i forbindelse med bidétsæderne (fokusområder, 

hverdagsplaner), undervisning/sidemandsoplæring af kolleger samt rengøring af bidét-

sæderne.  

Mellem møderne havde VT-tovholderne mulighed for løbende kontakt pr. mail eller telefon 

med Center for Frihedsteknologi. 

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER 

FOR KORT TID AT VÆRE ”I GANG” 

Denne fase forløb over fire uger og fungerede som en ”øvebane” i brugen af bidétsæder. De 

allerfleste plejehjem havde dog behov for mere end fire uger, der viste sig at være for kort tid 

til øvningen. VT-tovholdere gav udtryk for en oplevelse af, at det var svært at ændre praksis 

og indføre nye vaner med bidétsæderne – at det er en fortløbende og dynamisk proces, 

der kræver tid. Driftsfasen blev derfor først sat i gang på alle plejehjem i løbet af efteråret 

2017. 
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FOR MANGE ”AKTIVE” OMRÅDER 

Implementeringen af bidétsæderne blev løbende opstartet i områderne. De sidste områder 

og de selvejende plejehjem var i gang med implementeringen, før de første områder 

overgik til drift. Dette betød, at opstart af forberedelsesfasen med møder samt kontakt og 

vejledning af tekniske servicemedarbejdere og VT-tovholdere i forhold til screening i nogle 

områder foregik på samme tid som bl.a. kick-off-arrangementer, planlægning af 

monteringer, undervisning og sparringsbesøg i andre områder. Løbende blev der også 

lavet regnskab og dokumenteret. Samlet viste dette sig at være en meget stor arbejds-

mængde for de to implementeringskonsulenter (én fuldtid, én deltid) fra Center for 

Frihedsteknologi, der var knyttet til indsatsen. Det anbefales derfor, at der ikke er for 

mange ”aktive” områder i gang samtidigt, hvis der ikke er flere medarbejdere tilknyttet. Det 

anbefales derimod, at der højst er to til tre områder i gang samtidigt – alt afhængigt af antal 

plejehjem i områderne og antallet af boliger på de enkelte plejehjem. 

TIDSPUNKT FOR IMPLEMENTERINGENS AKTIVITETER 

Det viste sig vanskeligt at gennemføre aktiviteter, herunder kick-off, på flere tidspunkter af 

året. Især april var ramt af afvikling af restferie inden 1. maj, og sommerferie blandt 

medarbejderne strakte sig fra midten af juni til slutningen af august. Derudover skulle der 

indføres en ny borgerjournal i samme periode. På plejehjemmene var der et stort 

forberedelsesarbejde op til indførsel af borgerjournalen, og der var desuden afsat to uger 

efterfølgende til undervisning og ibrugtagning. Dette endte med at blive udsat to gange, 

så den endelige ibrugtagning af journalen skete i september 2017. Indførslen af den nye 

borgerjournal var en indsats, der overrulede implementeringen af bidétsæder, da borger-

journalen er det vigtigste samarbejdsværktøj i det daglige arbejde omkring borgerne.   

LEDELSESMÆSSIG OPBAKNING 

Ledelsesmæssig opbakning kom til udtryk ved, at der blev afsat ressourcer til 

medarbejderdeltagelse i kick-off, hvorved så mange medarbejdere som muligt deltog. 

Desuden viste opbakningen sig ved, at forstander/viceforstander selv deltog i kick-off. 

Herved fik de større indsigt i anvendelsen af bidétsæder, hvilket gør det lettere at støtte 

medarbejderne, spørge konkret ind til implementeringen og italesætte den i hverdagen. 

Dette er med til at sikre lokal forankring. Det viste sig, at manglende deltagelse af 

ledelsesrepræsentanter ved kick-off – og andre møder i øvrigt – gav tvivl og usikkerhed 

om implementeringen. 

PARALLELLE INDSATSER PÅ PLEJEHJEMMENE KRÆVER TID OG ENERGI 

Samtidig med implementeringen af bidétsæderne var andre indsatser i gang på pleje-

hjemmene, herunder som nævnt indførelse af en ny borgerjournal. Dette var en 

omfattende opgave, der krævede tid og energi fra de fleste medarbejdere. For nogle med-

arbejdere medførte dette nedsat overskud og mindsket motivation for implementeringen 

af bidétsæder. På nogle plejehjem foregik der yderligere en omrokering af forstandere og 

medarbejdere som følge af ny fordeling af forstanderne, hvilket også krævede tid og 

energi. I en implementeringsproces er det en balance, hvor mange forandringer i det 
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daglige arbejde oven i kerneopgaven, som medarbejderne kan rumme, før det påvirker 

motivationen.  
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DRIFT 

HVEM GJORDE HVAD I DENNE FASE?  

 

Tids- og aktivitetsplan fra ”Drejebog – Implementering af bidétsæder” 

HVILKE AKTIVITETER INDGIK I DENNE FASE? 

1. Stop-op møde 

2. Undervisning af nye medarbejdere 

3. Screening af borgere ved indflytning og revurdering af borgere 

4. Daglig vedligeholdelse 

5. Netværk og videndeling 

6. Status/opfølgning på brug af bidétsæder 
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TRIN 1: STOP-OP MØDE 

Plejehjemmene blev kontaktet af Center for Frihedsteknologi med tilbuddet om et stop-op 

møde, som markerede overgangen til drift. Status på implementeringen og erfaringer fra 

de foregående faser blev diskuteret, og aktiviteter i driftsfasen gennemgået. 

Tilbagemeldinger på brugen af bidétsæder var blandede, men generelt var der flest 

positive oplevelser og erfaringer. Nogle borgere havde straks taget bidétsædet til sig og 

syntes, det var rart. En borger omtalte bidétsædet som en god ven, som vedkommende 

ikke ville undvære. Andre borgere havde brug for en længere tilvænningsperiode. Hos 

nogle borgere måtte bidétsædet dog afmonteres, da borgerne ikke ville bruge det – enkelte 

borgere havde haft dårlige oplevelser med for koldt vand (beholderen med det lune vand 

var tømt) eller en for hård vandstråle. 

Efter ”I gang”-fasen konkluderede et enkelt plejehjem, at bidétsæderne ikke var en 

teknologi, der gav mening i forhold til plejehjemmets borgere. Bidétsæderne blev afmon-

teret hos borgerne og opbevares til et senere tidspunkt, hvor de kan matche borgere. 

Mange medarbejdere oplevede det som en fordel selv at have prøvet bidétsædet på 

personaletoilettet. På nogle plejehjem var der dog modstand og skepsis hos med-

arbejderne – primært med spørgsmål om rengøring og hygiejnen.  

Status viste, at der gennemsnitligt pr. plejehjem var blevet flyttet to bidétsæder til nye 

borgere. Dette skyldtes dels dødsfald eller funktionstab, hvorved borgere ikke længere kunne 

benytte bidétsædet, dels at borgere ikke kunne vænne sig til bidétsædet, hvorfor det blev 

afmonteret. 

TRIN 2: UNDERVISNING AF NYE MEDARBEJDERE 

VT-tovholder og superbrugere blev i ”I gang”-fasen klædt på til at varetage undervisning af 

nye medarbejdere, hvilket er en fortløbende proces hver gang der ansættes. VT-

tovholderne blev opfordret til at lægge undervisningen i brugen af bidétsæder ind som en 

naturlig del af den faste introduktion til nye medarbejdere. 

TRIN 3: SCREENING AF BORGERE VED INDFLYTNING OG REVURDERING AF 
BORGERE 

VT-tovholderne blev opfordret til at bruge screeningsskemaet som procedure ved 

indflytning samt revurdering af borgere. 

TRIN 4: DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE 

I driftsfasen blev proceduren for rengøring af bidétsæderne drøftet med en 

kvalitetskonsulent, der gav en anbefaling ud fra et infektionshygiejnisk synspunkt. Dette 

endte med en indkøbsaftale med leverandøren, der nu står for rengøring og desinficering 

af bidétsæderne, når det flyttes mellem borgerne (fra marts 2018). 
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TRIN 5: NETVÆRK OG VIDENDELING 

I løbet af 2017 blev et eksisterende netværk mellem VT-tovholderne sat på standby, mens 

der blev arbejdet på at finde en ny form for netværk og erfaringsudveksling. 

TRIN 6: STATUS/OPFØLGNING PÅ BRUG AF BIDÉTSÆDER 

Center for Frihedsteknologi udsender årligt et spørgeskema om anvendelsesgrad og effekt 

af bidétsæderne til de enkelte plejehjem. Status fra plejehjemmene 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. Derudover besøger en 

implementeringskonsulent fra Center for Frihedsteknologi plejehjemmene to gange om 

året, hvor der afholdes opfølgningsmøde om såvel denne som andre velfærdsteknologi-

indsatser. 

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER 

IMPLEMENTERING KRÆVER TVÆRFAGLIG INDSATS 

Som fortalt af VT-tovholdere på stop-op møder kræver implementering af en teknologi tæt 

samarbejde og opfølgning mellem forskellige faggrupper: Tekniske servicemedarbejdere, 

rengøringspersonale, plejepersonale og ergo-/fysioterapeuter. Det stiller krav om, at 

faggrupperne har fået tilstrækkelig undervisning og de rigtige kompetencer til at løse 

opgaven, samt at de er nysgerrige og har lyst til opgaven. Hvis samarbejdet ikke fungerer, 

er der risiko for, at bidétsæderne ikke bliver brugt optimalt – eller måske slet ikke bliver 

brugt. Desuden kræver fastholdelse af faggruppernes kompetencer inden for brugen og 

servicering af bidétsæderne, at kompetencerne vedligeholdes ved at blive brugt med 

jævne mellemrum i arbejdsdagen. Ellers er der risiko for, at de forsvinder. 

EKSTRA ARBEJDSOPGAVER OG UDGIFTER 

I driftsfasen har der vist sig ekstra arbejdsopgaver og udgifter, som har medført dilemmaer: 

• Afmontering og efterfølgende grundig rengøring af bidétsæderne var en ekstra 

arbejdsopgave for de tekniske servicemedarbejdere og rengøringspersonalet – en 

arbejdsopgave, som der ikke fulgte ekstra tid med til, og som der blev givet udtryk 

for, at der ikke var tilstrækkelige forhold og plads til på plejehjemmene. Dette blev 

delvist løst ved aftalen med leverandøren om, at han udfører rengøring og 

desinficering af bidétsæderne, når de flyttes mellem borgere (se trin 4 ovenfor). 

De tekniske servicemedarbejdere står nu for afmontering og efterfølgende mon-

tering, når et bidétsæde er rengjort. 

• Til den daglige vedligeholdelse af bidétsæderne skal der bruges eddike og 

tandbørster til rengøring af dysehovederne. Denne ekstra udgift skal tages fra 

plejehjemmenes daglige budget, hvilket ifølge forstandere er en yderligere belast-

ning af økonomien. 

• Når holderen til bidétsædets fjernbetjening fjernes fra væggen bag cisternen, kan 

det let ødelægge vægbeklædningen. Løsningen på dette er enten at reparere væg-

beklædningen eller indkøbe nye holdere til fjernbetjeningerne, så der i princippet 
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kunne være en holder på hvert badeværelse. Begge løsninger giver dog en ekstra 

udgift for plejehjemmene. 

• På mange plejehjem er der ikke opbevaringsplads til bidétsæder, når de ikke er 

monteret hos borgere.  

• Rengøringspersonalet har givet udtryk for at få ondt i ryggen af at rengøre 

dysehoveder/-arme på bidétsæderne, da de står og bukker sig i en foroverbøjet 

stilling. Center for Frihedsteknologi har anbefalet at rekvirere APV-skamler, hvilket 

er en udgift for plejehjemmenes APV-budget. 

Dilemmaerne har krævet ledelsesmæssig inddragelse og beslutning – hvorvidt det er et 

vilkår, at der kan medfølge ekstra arbejdsopgaver og udgifter, når der implementeres ny 

teknologi. Sådanne dilemmaer er det vigtigt at få afklaret, da det kan bremse en forankring 

af en teknologi i daglig praksis. En afklaring, der kunne have været foretaget i For-

beredelsesfasen. 
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FEEDBACK FRA LEVERANDØR 

Da alle områder var overgået til drift, blev der afholdt et afsluttende evalueringsmøde 

mellem leverandør og Center for Frihedsteknologi. Feedback fra leverandøren gav 

nedenstående centrale læringspunkter. 

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER 

GRUNDIG FORBEREDELSE 

Ifølge leverandøren var implementeringen godt forberedt via screeningen af badeværelserne 

i forberedelsesfasen. Desuden oplevede leverandøren, at han blev taget godt imod på pleje-

hjemmene, da medarbejderne var forberedte på, at han kom og hvorfor. Lokale forhold og 

behov, som fremkom ved de lokale informationsmøder, var videreformidlet fra Center for 

Frihedsteknologi, hvilket var et plus for leverandøren. 

TILGÆNGELIGHED 

Leverandøren oplevede det som en stor fordel, at det var let at komme i kontakt med Center 

for Frihedsteknologi enten pr. telefon eller mail – hvilket var gensidigt. Dette gav hurtigere 

problemløsning. 

OVERBLIK 

Inden monteringen af bidétsæder på de enkelte plejehjem fik leverandøren tilsendt et skema 

fra Center for Frihedsteknologi med relevant info for montering af bidétsæderne. Dette hjalp 

leverandøren til at vælge de korrekte størrelser bidétsæde og evt. ekstraudstyr. Ved 

monteringen fortsatte leverandøren med at udfylde skemaet med størrelse på monterede 

bidétsæder, evt. kummeskift og ekstraudstyr (toiletforhøjer, stænkskærm og armlæn). 

Skemaet var et godt redskab til at skabe overblik. 

At én implementeringskonsulent i Center for Frihedsteknologi havde stået for koordinering 

af screening af badeværelserne med screeningen af borgerne på de enkelte plejehjem, 

gav overblik over monteringsarbejdet – hvad der lå i pipeline – hvorved der var arbejde til 

leverandøren alle de dage, han havde afsat til monteringsarbejdet. Leverandøren 

oplevede enkelte gange, at en screening af badeværelser ikke var foretaget korrekt, 

hvorfor der ikke var klar til montering, når han kom på et plejehjem. Ved hjælp af 

overblikket hos implementeringskonsulenten i Center for Frihedsteknologi kunne leveran-

døren undgå at spilde for meget tid og blot køre videre til et andet plejehjem. Overblikket 

bidrog til, at monteringen af alle bidétsæderne kunne holdes inden for tidsrammen.  
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BILAG 1 

Områder/plejehjem 

Antal 
boliger 

omfattet 

Beregnet antal 
bidétsæder       

(22% - rundet op) 

Antal borgere, der 
ifølge screeningen 
kunne have gavn af 

et bidétsæde 

Område Christiansbjerg    
Vejlbygade 24 6 7 (29%) 

Abildgården 27 6 10 (37%) 

Trøjborg* - - - 

Bjerggården* - - - 

Fuglebakken* - - - 

     

Område Nord    
Hjortshøj 28 7 7 (22%) 

Sønderskovhus 26 6 6 (22%) 

Skæring 28 7 7 (22%) 

Bjørnshøj 24 6 8 (33%) 

Jasminvej 24 6 8 (33%) 

Hørgården 35 8 11 (31%) 

     

Område Midt    
Carl Blochs Gade 29 7 6 (13%) 

Åbygård 36 8 12 (33%) 

Thorsgården 28 7 9 (32%) 

     

Område Syd    
Koltgården 24 6 6 (22%) 

Kildevang 23 6 12 (52%) 

Kristiansgården 24 6 7 (29%) 

Tranbjerg 76 17 23 (30%) 

     

Område Vest    
Hasle 36 8 8 (22%) 

Sandkåsvej 48 11 13 (27%) 

Havkærcentret 38 9 16 (42%) 

Sabro 10 3 3 (22%) 

Engsøgård 32 8 9 (28%) 

Næshøj 40 9 19 (48%) 

     

Område Marselisborg    
Ankersgade 87 20 24 (28%) 

Augustenborggade 31 7 9 (29%) 

Husumvej 21 5 7 (33%) 

Vidtskuevej 36 8 15 (42%) 
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Område Viby-Højbjerg    
Hestehavehusene 48 11 16 (33%) 

Egely 20 5 7 (35%) 

Madsbjerg 60 14 24 (40%) 

Borgvold 40 9 14 (35%) 

Kongsgården 60 14 18 (30%) 

     

Selvejende plejehjem    

Fortegården 50 11 16 (32%) 

Kløvervangen  60 14 22 (37%) 

OK-Fonden Egå 72 16 16 (22%) 

Sct. Olaf 50 11 19 (38%) 

Bøgeskovhus 70 16 18 (26%) 

     

I alt 1.365 337 432 

 

* Ikke omfattet af implementeringen, da plejehjemmene havde fået installeret bidétsæder i 

forbindelse med det forudgående pilotprojekt. 


