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MATURE WP3 – ’Aktive’ ældre som
medskabere af omsorg og service
• En gruppe borgere med KOL (12/20)
• En kommunalt ansat koordinator
• En digital platform (Life Manager)
• Mødes ugentlig til træning og 1 gang månedligt til ‘café’
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”Altså, hvis jeg skal sige noget om det der teknologi, hvor meget det
interesserer mig på en skala fra 1 til 10, så er jeg på minus 40. ... Jeg
kommer her for at drikke kaﬀe. Jeg er stor kaﬀedrikker... det betyder
meget, det med kaﬀen. Jeg er jo ikke den store motionist, men jeg
har godt af at være med... Vi drikker kaﬀe bagefter inde i kantinen.
Så skiftes vi til at give kaﬀe... Jeg har selv mit krus med... det sociale
samvær der ... Der er jo også undervisning af og til... Det [KOL] er jo
en forholdsvis ukendt sygdom, som man selv ikke vidste meget om,
men nu ved jeg lidt mere... selvom det ikke er meget... Det er
kombinationen af det hele der gør det... og kaﬀen...”
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Forstyrrelser og forhindringer
¡ Holdninger
¡ Manglende tekniske færdigheder
¡ Manglende muligheder for at anskaffe teknologi efter projektet er slut
¡ Dobbelt ‘bogholderi’ (seddel på døren, telefonliste)
¡ Frygt for eksklusion – af gruppen og af samfundet!

Hvad kan ‘standardisering’ – og hvordan kan det blive en forhindring for succes?
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Hvad er en god teknologi
¡ ‘

summeøvelse’:

Diskuter ved bordet hvad en god teknologi egentlig er?
Hvordan kan man imødegå nogen af de forstyrrelser og
forhindringer der fremgår?

5

De fantastiske muligheder
¡ Velfærdsteknologi – teknologien som skal redde

velfærden
¡ forsyner borgere med velfærdsydelser og understøtter

og forstærker for eksempel tryghed, sikkerhed og
mobilitet i den daglige færden i og uden for hjemmet.

Den underliggende historie er at
velfærdsteknologier er gode
teknologier.
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Teoretiske perspektiver og forståelse
¡ et socio-teknisk perspektiv fører til et stærkt fokus på brugerperspektiver og

konkrete observationer af teknologiens anvendelse i sundhedssektoren i bred
forstand.
¡ Med denne tilgang ser vi, at teknologierne ikke er neutrale genstande, men heller

ikke blot påtvinger en bestemt praksis. De inviterer derimod til en bestemt brug.
¡ De medierer vore sanseerfaringer og lader os fortolke verden på nye måder.

Medierer kan både betyde at den forbinder, formidler og mægler.
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afslutning

¡ At sikre genkendelse, faglig relevans, og inddragelse af brugeren

i skabelsen af teknologier!
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