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CoLab Odense er et samarbejde mellem Odense 

Universitetshospital og Odense Kommune med 

fokus på offentlig-privat udvikling på tværs af 

sundhedsvæsenet. Vi arbejder for at udbrede 

velfærdsteknologi til gavn for borgere, offentlige 

institutioner og virksomheder. 

1. Indledning 
Evalueringsrapporten er udarbejdet af CoLab Odense med 

henblik på at dele erfaringer og anbefalinger, der er opnået 

ved test af MeWe Connect. 

Projektet blev udført i et samarbejde mellem CoLab Oden-

se, Faaborg-Midtfyn Kommune, OUH Odense Universitets-

hospital og Svendborg Sygehus og Danish Display Solution. 

Projektperioden var fra september 2017 til august 2018. CoLab Odenses rolle i projektet har været at indgå 

som sparringspartner for projektlederen ift. at bidrage med fundraising, projektledelse, inddragelse af eks-

terne parter, udvikling og afholdelse af workshops samt evaluering af projektet. Projektet er finansieret af 

midler fra Syddansk OPI-pulje, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

2. Baggrund 
Nationalt Videnscenter for Demens estimerer at tæt ved 90.000 danskere lider af demens. Samtidig skøn-

nes det, at forekomsten vil stige til næsten 150.000 i år 2040. Med en så stor og fortsat voksende sygdoms-

byrde er det nødvendigt med innovative løsninger, for at øge livskvaliteten for patienten med demens og 

samtidig lette arbejdsbyrden for pårørende og sundhedsprofessionelle. 

Når en borger med demens indlægges eller plejes af personer, som vedkommende ikke kender, kan relati-

onen blive udfordret, da borgere med demens ofte ikke selv kan gøre rede for deres tidligere liv, erfaringer 

eller nuværende præferencer. Hermed kan borgere med demens blive urolige og angste, fordi de ikke for-

står deres omgivelser og omgivelserne ikke forstår dem. Derfor er indsigt i det liv borgeren har levet afgø-

rende for relationen og for det gode forløb. Det gælder på sygehuse såvel som på plejecentre. At opnå den 

indsigt kan være vanskeligt for de sundhedsprofessionelle og tager ofte lang tid. 

MeWe Connect er en web applikation, som kan tilgås fra PC, smartphone og tablet. Appen er en afgrænset, 

digital platform, hvor det via skabeloner gøres enkelt og hurtigt at udarbejde en kort produktion (en livshi-

storiefilm). Produktionen udformes som en kort video på 2-5 minutter, sammensat af billeder, videoklip, 

lyd/musik og tale. Ved visning af produktionerne, forventes det, at borgeren med demens kan genoplive 

minder og finde ro. Samtidig benyttes produktionerne som redskab for plejepersonalet til at få en forståel-

se for og indblik i det liv borgeren har levet. Det kan være til stor nytte for at skabe en mere personlig pleje 

og give støtte i hverdagen til gavn for både borgeren, de pårørende og personalet. 

3. Formål med projekt 
Formålet med projektet var at teste og tilpasse MeWe Connect til understøttelse af bedre pleje og behand-

ling af borgere med demens. Evalueringen tager afsæt i tre bundlinjer: 

3.1. Værdi for borgeren  
 Kan brugen af MeWe Connect berolige og skabe glæde hos borgere med demens? 

 Kan brugen af MeWe Connect skabe bedre relation ml. borgere med demens og behandlere? 
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 Har graden af demens indvirkning på effekten af MeWe Connect? 

 Hvilken indvirkning har brugen af MeWe Connect på de pårørende? 

 Hvilke barrier oplever borgeren med demens og de pårørende ved brugen af MeWe Connect? 

3.2. Værdi for sundhedssektoren 
 Hvilken indvirkning har brugen af MeWe Connect på personalets arbejdsmiljø? 

 Kan MeWe Connect være medvirkende til en mere effektiv behandling? 

 Kan MeWe Connect være medvirkende til en mere effektiv sektorovergang? 

3.3. Værdi for virksomheden 
 Hvilke gevinster har Danish Display Solution opnået gennem projektet? 

 Hvilke udviklingspotentialer er blevet identificeret? 

4. Afvikling af projekt 

4.1. Tidsplan 
Puljemidler fra Syddansk OPI-pulje, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

blev tildelt projektet medio september 2017. Frem til januar 2018 blev projektet detailplanlagt, hvorefter 

patientinkludering påbegyndtes medio januar. Inklusion af patienter og pårørende foregik løbende frem til 

medio maj. Testperioden forløb fra medio januar til ultimo juli. Efter endt slutevaluering overlades videre-

udvikling til Danish Display Solution. 

I januar og februar 2018 blev der afholdt workshops med ansatte ved Nørrevænget Plejecenter samt de 

pårørende til de inkluderede patienter med demens. Her var fokus på funktionaliteterne i MeWe Connect. I 

maj blev der afholdt workshop med ansatte ved OUH Svendborg Sygehus, hvor fokus var på udviklingspo-

tentialer. 

 

Figur 1. Tidsplan for projektet 
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4.2. Metoder 
MeWe Connect blev afprøvet i Faaborg-Midtfyn Kommune hos borgere med demens. Inklusion skete dels 

blandt beboere på Nørrevænget Plejecenter og dels blandt hjemmeboende borgere i kommunen. 

Fem borgere med demens og syv pårørende blev inkluderet i projektet. Gruppen af borgere med demens 

var sammensat af to kvinder og tre mænd i alderen 66-93 år.  

Interviews i forbindelse med evaluering blev udført medio juli 2018. Bestemt af inklusionstidspunkt var 

testperioden derfor op til 23 uger. Til evaluering er der benyttet en kvalitativ tilgang ved brug af semi-

strukturerede interviews. 

To fokusgruppeinterviews med henholdsvis fire pårørende og to plejere fra Nørrevænget, et telefoninter-

view med en pårørende samt et interview med en ansat ved Danish Display Solution danner baggrund for 

evalueringen. 

5. Evaluering fra pårørende 
Afsnittet er udarbejdet på baggrund af et semi-struktureret interview med fire pårørende samt et telefon-

interview med en pårørende. Følgende er en kort sammenskrivning af disse interviews. 

De pårørende har deltaget i workshops med henblik på brugerfeedback til videreudvikling af MeWe Con-

nect, samt været ansvarlige for praktisk testning af MeWe Connect. Test inkluderede udarbejdelse af pro-

duktioner i MeWe Connect samt visning af disse for borgerne med demens.  

Borgernes reaktioner har været forskellige på visning af produktionerne. Således har det været afgørende 

hvorvidt borgeren har fundet genkendelse i det viste. De pårørende vurderer, at borgerne har reageret 

positivt og har fundet det spændende at se produktionerne med gamle billeder, såfremt de har kunnet 

huske episoder og de afbildede personer. Her har det givet glæde og anledning til snak. De pårørende tilfø-

jer, at på trods af den glæde borgerne oplever i nuet, vil borgerne ikke selv tage initiativ til at se en produk-

tion. Det er ikke i borgernes bevidsthed, og derfor vil det være op til pårørende eller plejere at tage initiati-

vet. 

Det er dog ikke alle borgere, som får en positiv oplevelse. Testningen har især for én borger været proble-

matisk. Borgeren er så langt i demensforløbet, at der ingen genkendelse er. Dette nederlag skaber afmagt, 

uro og tristhed hos borgeren. Samtidig reagerer borgeren dårligt på ændringer i dagligdagen, så alene det 

at placere et fjernsyn på værelset, har givet anledning til meget uro. Det vurderes, at borgeren er nået at 

blive for dårlig og dermed ikke har gavn af løsningen. 

Det at borgernes oplevelse i høj grad bestemmes af genkendelse er noget som de pårørende har været 

meget bevidste om. De pårørende udtrykker, at det dog kan være vanskeligt for dem at vurdere, hvad bor-

geren kan genkende eller finde glæde ved. En vigtig pointe er, at dette kan have negativ indvirkning på den 

pårørende. For det første kan det medføre skuffelse hos den pårørende, når de rammer forkert, med hen-

blik på det som de troede ville give borgeren glæde. For det andet ender de pårørende med at bruge meget 

tid og mange kræfter på at sammensætte produktioner, som ikke har nogen positiv virkning på borgeren.  
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De pårørende har fundet appen frustrerende gennem testperioden grundet de tekniske løsninger, da deres 

oplevelse er, at teknikken på flere områder har været mangelfuld. De pårørende finder ikke MeWe Connect 

intuitiv i forbindelse med udarbejdelsen af produktioner og har derfor manglet bedre brugervejledning. 

Hertil har de ved både workshops og i forbindelse med interviews udtrykt behov for nye og forbedrede 

funktionaliteter i appen. Slutteligt har flere pårørende samt plejere oplevet tekniske udfordringer i forbin-

delse med at få vist produktionerne på fjernsynet. Dette er ligeledes årsag til, at en af borgerne slet ikke 

fået vist nogen produktioner. De pårørende understreger, at tekniske udfordringer og mangelfuldheder har 

påvirket deres lyst til at bruge MeWe Connect. 

På trods af udfordringer, mener de pårørende, at MeWe Connect er en interessant løsning, der skal arbej-

des videre med. De synes, at løsningen er meningsfuld og har potentiale til at glæde mange borgere, så-

fremt den udvikles teknisk og implementeres bedre. For at undgå dårlige oplevelser, vurderer de pårøren-

de, at løsningen skal implementeres tidligt i sygdomsforløbet, så det kan blive en vane for borgeren, inden 

borgeren bliver for dårlig. Dette giver samtidig anledning til, at udarbejdelsen af produktioner kan ske i et 

samarbejde mellem borgeren og pårørende. Slutteligt foreslås det, at andre målgrupper, eksempelvis ud-

viklingshæmmede, muligvis også kunne finde glæde ved MeWe Connect. 

6. Evaluering fra plejepersonale 
Afsnittet er udarbejdet på baggrund af et semi-struktureret interview med to plejere fra Nørrevænget Ple-

jecenter. Følgende er en kort sammenskrivning af dette interview. 

Plejerne har deltaget i workshops sammen med de pårørende til borgere med demens, hvor plejerne har 

bidraget med konstruktiv feedback og idegenerering i forbindelse med videreudvikling af MeWe Connect. I 

det daglige har plejerne i begrænset omfang arbejdet praktisk med brugen af MeWe Connect. Primært har 

de stået til rådighed med teknisk assistance til de pårørende, i de tilfælde hvor der blev oplevet tekniske 

problemer med løsningen. 

Plejerne har ikke deltaget, når produktionerne er blevet vist for borgerne, men har løbende haft kommuni-

kation med de pårørende omkring reaktioner. I forbindelse med visning af produktioner er plejernes vurde-

ring, at effekten er kortvarig - både positiv og negativ effekt. Plejerne vurderer, at borgernes reaktioner er i 

nuet, men kort efter er det glemt, og der registreres ingen mærkbar ændring. 

Som beskrevet, er forventningen, at mange borgere vil have en negativ reaktion, hvis der ingen genkendel-

se er. Plejerne betragter derfor MeWe Connect som en løsning, der bedst egner sig tidligt i demensforløbet. 

Desuden kræver det stor tilvænning for både borger og pårørende, når borgeren kommer på plejecenter. 

Der er nye omgivelser, mennesker og vaner, som kræver meget af alle parter. Det kan blive overvældende 

med en samtidig introduktion af nye ting, som for eksempel MeWe Connect. Plejerne mener, at løsningen 

skal introduceres og anvendes allerede i eget hjem, inden borgeren bliver for dårlig og må på plejecenter. 

Hermed kan løsningen følge borgeren gennem hele sygdomsforløbet, og borgeren kan selv være med til 

opbygge og tilpasse produktioner ud fra interesser og glæder. Plejerne vurderer, at MeWe Connect på den-

ne måde kunne blive til gavn for både borger, pårørende og samtidig være en hjælp for plejerne i det dagli-

ge. 
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Ved spørgsmålet om MeWe Connect er en løsning der skal arbejdes videre med, er plejernes holdning, at 

løsningen er interessant og har potentiale. De uddyber, at det dog kræver, at løsningen som omtalt intro-

duceres tidligt i sygdomsforløbet og allerede i eget hjem. Samtidig er teknisk videreudvikling nødvendig, 

med afsæt i feedback fra afholdte workshops med plejere og pårørende. 

Plejerne har fundet det interessant at indgå i projektet, men havde gerne set, at involveringen af plejerne 

var mere struktureret fra projektets start. De har oplevet en usikkerhed omkring deres rolle i projektet, og 

har savnet en tydelig forventningsafstemning. Generelt havde de gerne set, at både dem selv og deres kol-

leger havde været bedre klædt på til at indgå i projektet. Deres oplevelse er, at de så havde kunnet bidrage 

med mere og støtte bedre op omkring projektet. 

7. Opsummering af resultater 
Projektet har på flere områder været udfordret grundet målgruppens høje alder. For det første blev der 

oplevet problemer med inklusion af deltagere. Her har en udfordring været, at flere forventede deltagere 

afgik ved døden eller blev for dårlige grundet sygdom, inden testperiodens opstart. Fra projektets start var 

det forventet at femten borgere, som var bosat på Nørrevænget Plejecenter, skulle deltage. I praksis nåede 

blot fire at indgå i testperioden. Heraf var der yderligere en borger som afgik ved døden undervejs i pro-

jektperioden. For det andet tyder det på, at mange borgere er for dårlige grundet sygdom, når de flytter på 

plejehjem, til at de vil få gavn af MeWe Connect. For det tredje er mange pårørende selv aldrende og ikke 

IT-vante. Det har givet udfordringer for de pårørende med henblik på rent teknisk at anvende MeWe Con-

nect. Sidstnævnte er en problemstilling som virksomheden desuden bør forsøge løst gennem bedre bruger-

vejledninger og et mere intuitivt design. 

For projektet har det været af afgørende betydning at få feedback fra plejepersonalet ved Nørrevænget 

Plejecenter, som er til stede hvor tingene sker og kender til hverdagen for både personale og borgere. De 

skulle dog have været inddraget i endnu højere grad og mere systematisk, således at deres viden bedre 

kunne anvendes. Ligeledes har feedback fra brugerne, de pårørende, været afgørende i forbindelse med at 

opnå megen brugbar viden med henblik på videre teknisk udvikling af appen. Herigennem har virksomhe-

den modtaget adskillige forslag til praktiske og specifikke tekniske og designmæssige ændringer på MeWe 

Connect. 

Resultaterne peger på, at de borgere som oplever genkendelse påvirkes positivt. Omvendt ser mangel på 

genkendelse ud til at have en negativ påvirkning på borgeren. På baggrund heraf peger resultaterne på, at 

MeWe Connect er en løsning, som bør introduceres tidligt i sygdomsforløbet, og gerne allerede i eget hjem, 

hvor borgeren selv kan inddrages i udarbejdelsen af produktioner. 

Ud fra testen af MeWe Connect vurderes det, at MeWe Connect er en løsning, der har potentiale til at give 

livsglæde og ro hos borgeren, hvilket ligeledes vil være til gavn for pårørende og plejere. Dette udsagn støt-

tes af både pårørende og plejere, men skal forstås med de forbehold, at MeWe Connect optimeres teknisk, 

tilrettes ud fra brugerfeedback, og introduceres tidligt i sygdomsforløbet, hvor borgeren selv kan inddrages 

i processen. 
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8. Vækst og værdi for virksomhed 
CoLab Odense har fokus på at understøtte vækst i virksomheder, der udvikler løsninger til sundhedssekto-

ren. Projektet forventes at skabe vækst hos virksomheden Danish Display Solution gennem viden omkring 

udfordringer og gevinster ved at anvende MeWe Connect, udviklingspotentialer samt fremtidig implemen-

tering i sundhedssektoren. Virksomheden udtaler selv, at mødet med ’den rå virkelighed’, gjort muligt gen-

nem projektet, har været uvurderligt i forbindelse med målrettet test og videre udvikling af MeWe Con-

nect. Videre er det af betydelig værdi for virksomheden, at der er opnået gode samarbejder og godt net-

værk gennem partnerskabet. Samarbejdet med OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 

har allerede dannet grundlag for et eventuelt fremtidigt projekt. Desuden har virksomheden opnået større 

indblik i behov og arbejdsgange for sygehus og kommune i demensbehandling. Alt ovenstående er afgø-

rende elementer, som kan hjælpe virksomheden mod videre succes.  
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Interviewguide til semi-struktureret interview 

- pårørende til patient 

MeWe Connect 

Bilag 1 – Interviewguide til pårørende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato 

Tid 

 
Præsentation af interviewer, tidsramme, 
fremgangsmåde og formål med interview 

 
Præsentation af interviewer. 
 
Interviewet forventes at tage cirka 60 minutter. 
 
Accept af optagelse af interview. 
 
Data fra interview vil være anonymiseret, så de ting der fortælles kan 
ikke forbindes med respondent. 
 
Deltagelse er frivillig, interviewet kan til enhver tid stoppes og man 
kan frabede sig at besvare enkelte spørgsmål. 
 
Formålet med interviewet er: 
… at undersøge hvordan du oplever det har været at bruge MeWe - 
både for dig og din pårørende. Hertil vil vi gerne undersøge hvad der 
kan forbedres på løsningen. 
 

 
Præsentation af informanten 

 
Vil du præsentere dig selv? 
- Navn 
- Alder 
- Erhverv 
- Pårørende til 
 

 
Baggrundsinformation på patienten 
 

 
Baggrundsspørgsmål angående respondentens pårørende: 
 
- Hvad er hans/hendes alder? 
- Hvor længe har han/hun haft demens? 
- I hvilken grad er han/hun ramt af demens? 
- Kan du beskrive hvad der kendetegner en god dag? 
- Kan du beskrive hvad der kendetegner en dårlig dag? 
 

 
Brugerflade og praktisk anvendelse af 
MeWe Connect løsningen 

 
Hvad er din oplevelse med at bruge MeWe løsningen? 
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Kan du lave produktioner/film?  
 

  
Er der nogen funktioner i MeWe, som du har svært ved at bruge? 
 

  
Er der noget, du tænker, ville gøre MeWe lettere at bruge? 
 

  
Har du nogen ideer til nye eller forbedrede funktioner i MeWe, som 
ville gøre løsningen bedre for dig? 
 

Patientens oplevelse 
 

Har du vist din pårørende nogen produktioner? 

  
Hvordan reagerede han/hun på produktionen? 
 

  
Oplever du, at han/hun kan genkende det han/hun ser i produktio-
nen? 
 

  
Oplever du, at det skaber ro, uro eller noget tredje, når han/hun ser 
produktionen? 
 

  
Er der noget ved produktionerne, han/hun har reageret særligt godt 
på? 
 

  
Er der noget ved produktionerne, han/hun har reageret særligt dår-
ligt på? 
 

 
Pårørendes oplevelse 

 
Hvad er din oplevelse af at se produktionerne sammen med din 
pårørende? 
 

  
Oplever du, at I nemmere kan få gang i en samtale, når I har produk-
tionen at snakke ud fra? 
 

 
Fremtidigt brug af MeWe Connect 

 
Tror du, at du kommer til at bruge MeWe fremadrettet, nu hvor pro-
jektet er afsluttet? 
 

  
Hvad er vigtigt for, at du vil bruge MeWe fremadrettet? 
 

 
Afsluttende kommentarer 

 
Har du nogen afsluttende kommentarer eller noget, som du ikke 
synes, jeg har spurgt ind til? 
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Interviewguide til semi-struktureret interview 

- plejepersonale 

MeWe Connect 

Bilag 2 – Interviewguide til plejepersonale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato 

Tid 

 
Præsentation af interviewer, tidsramme, 
fremgangsmåde og formål med interview 

 
Præsentation af interviewer. 
 
Interviewet forventes at tage cirka 60 minutter. 
 
Accept af optagelse af interview. 
 
Data fra interview vil være anonymiseret, så de ting der fortælles kan 
ikke forbindes med respondent. 
 
Deltagelse er frivillig, interviewet kan til enhver tid stoppes og man 
kan frabede sig at besvare enkelte spørgsmål. 
 
Formålet med interviewet er: 
… at undersøge hvordan du oplever, at brugen af MeWe har påvir-
ket både dig og jeres beboere. Hertil vil vi gerne undersøge hvad der 
kan forbedres på løsningen. 
 

 
Præsentation af informanten 

 
Vil du præsentere dig selv? 
- Navn 
- Alder 
- Stilling 
- Hvor lang tid har du været ansat her 
 

 
Brugerflade og praktisk anvendelse af 
MeWe Connect løsningen 

 
Hvad er din oplevelse med at bruge MeWe løsningen? 
 

  
Kan du lave produktioner/film?  
 

  
Er der nogen funktioner i MeWe, som du har svært ved at bruge? 
 

  
Er der noget, du tænker, ville gøre MeWe lettere at bruge? 
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Har du nogen ideer til nye eller forbedrede funktioner i MeWe, som 
ville gøre løsningen bedre? 
 

 
Patientens oplevelse 
 

 
Har du vist beboere nogen produktioner? 

  
Hvordan reagerede de på produktionerne? 
 

  
Oplever du, at de kan genkende det de ser i produktionerne? 
 

  
Oplever du, at det skaber ro, uro eller noget tredje, når de ser pro-
duktionerne? 
 

  
Er der noget ved produktionerne, de har reageret særligt godt på? 
 

  
Er der noget ved produktionerne, de har reageret særligt dårligt på? 
 

 
Personalets oplevelse 

 
Hvad er din oplevelse af at se produktionerne sammen med beboe-
re? 
 

  
Oplever du, at I nemmere kan få gang i en samtale, når I har produk-
tionen at snakke ud fra? 
 

  
Har du oplevet nogen forskel på nogen af beboerne, som har været 
med i projektet? 
 

  
Hvordan har det påvirket dig, at projektet har kørt her på stedet? 
Både på godt og ondt. 
 

 
Fremtidigt brug af MeWe Connect 

 
Tror du, at I kommer til at bruge MeWe fremadrettet, nu hvor projek-
tet er afsluttet? 
 

  
Hvad er vigtigt for, at I vil bruge MeWe fremadrettet? 
 

 
Afsluttende kommentarer 

 
Har du nogen afsluttende kommentarer eller noget, som du ikke 
synes, jeg har spurgt ind til? 
 

 


