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1. Sammenfatning
Formålet er at give hjemmeboende borgere
(efter Servicelovens § 85,  Sundhedsloven §
138 og mentorordningen i LAB-loven) øget
muligheder for livsudfoldelse, mere livskvalitet og
forebygge forværringer.  Den direkte
målgruppe for projektet er hjemmeboende borgere
fra 18+, den sekundære målgruppe er kommunens
medarbejdere med direkte kontakt såsom
bostøtter og behandlere.

Minplan er en kriseplans app, der understøtter 
kommunernes arbejde med borgere i større 
eller mindre mentale kriser. Minplan består af 
tomme skabeloner, hvor i borgeren fx kan 
håndtere med egne problemstillinger og kriser, 
finde vej til nærmeste psykiatriske skadestue og 
i akutte tilfælde ringe 112. 

Minplan er allerede implementeret i regionerne og i 
nogle kommuner. Minplan er derfor genkendelig 
for mange af de borgere, der allerede har en 
kontaktflade til psykiatrien. Desuden er 
Minplan også i brug hos forskellige 
organisationer såsom Tuba og Nefos, hvor 
borgerne således også  hhar glædeaf det 
tværgående værktøj som Minplan har vist sig at 
være. 

For at sikre et relevant vurderingsgrundlag 
for tilbud af ydelsen skal kommunen visitere 
borgerne på baggrund af inklusionskriterier 
såsom,  borgernes motivation, kognitive 
funktionsniveau endvidere skal mulighed for 
forbedringer af livskvaliteten vurderes.

Nedenstående analyse baserer sig på den såkaldte 
VTV-model bestående af 8 vurderings-parametre 
som kategoriseres to og to med refe-rence til fire 
overordnede områder. Hvert af de 8 
vurderingsparametre tildeles -på grundlag af de 
indsamlede data- en score som afslutningsvis 
adderes i VTV´en, hvorved teknologien får en samlet 
VTV-score, der beskriver kriseplanens fremtidige 
potentiale i kommunerne.

De fire områder er hhv. arbejdskraftbesparelse/ 
økonomi, beboernes samspil med teknologien/ 
livskvalitet, det medarbejderoplevede 
arbejds-miljø/arbejdsprocesser og endelig 
teknologiens funktion og stabilitet. De fire 
områder er analyseret med data fra 
videnskabelige udgivelser, interviews, 
logbogsnoter og en spørge-
skemaundersøgelse. 

. 

Det er i VTV´en regnet med en opstartspris 
på 5.999 kr pr borger og en licens 
på 399 kr. Det vil sige, at en årlig 
omkostning pr. borger første år er 10.787 
kr. og dernæst 4788 kr, hvad der svarer 
til cirka  1 sengedag på psykiatrisk afd. 
(sengedagstaksten 4.054 kr.). 
Analysen påpeger at visitationen af 
borgere kan ske bredt i de forskellige 
forvaltninger. Medarbejderne kan hente 
kendskab og vejledningen til brug og 
opsætning i de forskellige læringsvideoer 
og på Minplans hjemmeside. Det 
samme kan borgerne, der dog først og 
fremmest opfordres til at bruge 
vedledninger inden i Minplan. De fleste 
borgere med begrænsede ressourcer, 
handicap og dårlig total tilstand, kan 
mestre og have gavn og glæde af Minplan.

Undersøgelsen af beboernes samspil med

teknologien/livskvalitet gav anledning til langt 
overvejende positive erfaringer. Borgerne har 
fået større selvstændighed, selvtillid, frihed, 
sundhed og bedre livskvalitet, og Minplan 
medvirker til at skabe et anderledes 
videnslige forhold mellem medarbejdere og 
borger. Glæden ved at føle tryghed og 
frihed betyder at borgerne får større 
grad af værdighed og selvværd i 
hverdagen. Sådan øget følelse af 
selvbestemmelse, mestre uafhængighed 
og understøtter drømmen, som flere af 
borgerne har, om at leve et mere selvstændigt liv 
uden hjælp fra kommunen. 

De kritiske bemærkninger omhandler borgerne 
skal huske at bruge Minplan, det vil sige, at 
de skal reagere på notifikationerne og 
beskeder fra Minplan.

Måden hvorpå Minplan introduceres, 
implementeres og ´følges op´ på er - ligesom 
visitationen - meget afgørende i forhold til hvordan 
udfaldet bliver. Det er eksempelvis vigtigt at 
borgeren har et vist overskud, ressourcer og

Heller ikke hverken medarbejder eller borgere har 
ytret kritik af ustabilitet i Minplan, hverken 
med hensyn til bugs, crashes eller 
lignende oplevelser, der kan ødelægge 
oplevelsen og gøre borgerne og 
medarbejderne usikre i arbejdet. 
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ønske om at blive hjulpet, når den 
mentale krise bliver for overmandende. 

Hvad angår det medarbejderoplevede arbejds-

miljø og arbejdsprocesser/organisatoriske forhold

konkluderes det, at en lokal ledelsessikret moti-
vation, positiv indstilling til og omgang med 
Minplan er afgørende forudsætninger for at høste 
en besparelse. Det er også vigtigt at der er 
tilstrækkelig tid og ressourcer sat af til 
implementering og opfølgning, 
samt at medarbejderne undervises og læres op 
samt at der er god support/ service fra 
leverandøren.  

Hvad angår det psykiske arbejdsmiljø har Minplan 
aflastet medarbejderne, da Minplan for adskillige 
medarbejdere har givet større arbejds-
glæde, en mindre stressende hverdag og et per-
sonligt og fagligt udbytte. 

Andre forudsætninger for at skabe arbejdskraft-
besparelse omhandler at der i den stedlige kultur 
og i miljøet udvikles og praktiseres en 
opmærksomhed på kriseplansarbejdet , der 
løbende opdateres til den enkelte borger. 
Desuden at der arbejdes med at afprøve flere, 
nye, coping strategier og anderledes måder 
at agere indenfor de allerede eksisterende 
rammer af borgerens liv. 

Endelig i forhold til Minplans funktion og 
stabilitet er der brug for tålmodighed og kreativitet 
fra personalets og borgerens side. Det kræver 
viden, erfaring, tid og tilpasning at finde ud af 
hvilke coping strategier der bedst fungerer 
og hvordan Minplan fungerer for den enkelte.

Desuden er der et ønske om en videreudvikling af 
Minplan, således at der skabes et interface til det 
eksisterende sagsbehandlersystem. 

Sammenholdes og adderes de 8 scorer i VTV´en, 
som er tildelt med relation til de 8 vurderings-
parametre, får Minplan scoren 38, hvilket efter 
VTV´ens pointsystem udløser karakteristikken: 
”Velfærdsteknologien har stort potentiale. Den 
skaber tydelige positive effekter uden 
nævneværdige udfordringer, og er en relevant 
implementeringskandidat på kort sigt.”. 

Som supplement til VTV´en er der udarbejdet en 
række implementeringsanbefalinger (afsnit 5.2) og 
en perspektivering (afsnit 5.4). 

2. Rammer for denne VTV
Forskellige rammer og betingelser danner grund-
laget og udgangspunktet for nærværende
analyse. Disse rammer beskrives i dette
afsnit 2´s fire underafsnit om hhv. Minplans
baggrund, organisering og forløb; information om
den  konkrete, anvendelse. Samt formål,
idé med Minplan samt primære målgruppe og
inklusionskriterier.

På baggrund af beskrivelsen af disse rammer, 
redegøres i det efterfølgende afsnit 3 metode, 
og i afsnit 4 præsenteres de indsamlede og 
bearbejdede data. 

Afsnit 5 konkluderer først på alle data, hvorefter 
implementeringsanbefalinger, konklusion og 
perspektivering afrunder rapporten.  

2.1   Minplans  baggrund, organisering og 
forløb 
Fra 2014 til idag har  regionerne i Danmark 
brugt Minplan indenfor kriseplansarbejdet i 
Psykiatrien. Dette har afstedkommet flere små og 
større projekter, der har foregået på forskellige 
niveauer lige fra lokale  enkelte sengeafsnit til 
nationale interventioner. Internationalt er Minplan 
testet i Japan, Norge og Australien. Med det formål 
at sikre bedst mulig intervention for mennesker i 
alvorlig personlig krise. 

Siden 2014 har 60.000 brugere downloadet  og 
været aktive brugere på Minplan. Brugerne har 
primært været patienter i psykiatrien, der via den 
ambulante behandling har fået Minplan som et 
selvhjælpsredskab.
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I Danmark downloades Minplan mellem 5-10 
gange om dagen. Præcis ligesom med 
papirsudgave kriseplanen, udfyldes Minplan 
sammen med den mentor/behandler som følger 
borgeren. Efter udfyldelse er Minplan borgerens 
arbejdsredskab i hverdagen og referencepunkt 
gennem de forskellige sektorovergange. 

Siden 2016 har Minplan løbende været 
genstand for forskningsforsøg. Der er i 
øjeblikket to større randomiserede forsøg 
igang. De undersøger henholdsvis 
effekten af kriseplansarbejdet indenfor 
selvmordshandlinger og selvmordstanker. 
Samt effekten af kriseplansarbejdet 
indenfor menneskers alvorlig 
selvskade. Rekrutteringen til disse projekter 
foregår på de psykiatriske klinikker og online 
via fx. Google. Fra 2015 er Minplan 
implementeret i det norske sundhedsvæsen, hvor 
den gives til borgere, der på den eller anden måde 
er i kontakt med sundhedsvæsnet og har alvorlige 
mentale kriser. 

Projektejerne i den sammenhæng er DRISP 
(Danish Research Institut for Suicide 
Prevention) i Region Hovedstaden Psykiatri  
og Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark. 
Begge projektejere har samarbejdet med 
et internationalt forskningsnetværk, og har 
derfra trukket viden ind til Minplan 
forskningsprojekterne. 

Dette har samtidig afstedkommet en stadig 
løbende udvikling og forbedring på porteføljen 
af Minplan produkterne. 

2.2   Beskrivelse af den anvendte teknologi 

MINPLAN er en appudgave af den evidens 
baserede intervention ”safety planning” (Wenzel, 
Brown, & Beck, 2009; Stanley, et. al., 2009) og 
anerkendt som best practice indenfor området. 
Den læner sig op af den kognitive tilgang, hvor der 
tages udgangspunkt i tænkningen og evnen til at 
erkende, for derefter at ændre handlingsmønstre, 
så de bliver mindre begrænsende, 
selvundertrykkende, angstfremkaldende og i 
stedet mere selvunderstøttende, nuanceret og 
handlingsanvisende.

Minplan består af tomme skabeloner, som  
borgeren guides igennem. I Minplan forefindes 
samtidig en række læringsvideoer og 
informationer, der giver borgeren træning i at 
bruge værktøjet. Dette er både med til at 
onboardet den enkelte borger, og  understøtter 
samtidig best practice indenfor feltet. På den 
måde vil både patienter og behandler i kommuner 
og regioner aldrig være i tvivl om mulighederne i 
Minplan og måden, hvorpå kvaliteten i arbejdet 
understøttes.

.  
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Minplan+ der er målrettet kommunerne består 
af moduler, hvor der arbejdes med drømme/
mål, coping strategier, advarselstegn og 
kortlægning af det nærmeste netværk. 

Mål, strategier og advarselstegn linkes til 
hinanden således, at hjælpen er parat, 
når krisen rammer. Borgeren har også adgang til 
en dagbog, hvor der samtidig er mulighed 
for at reflektere over indholdet 
problemstillingerne ud fra et 
udviklingspotentiale. 

Gennem Humørratingsmodullet kan borgeren 
rate sig selv dagligt, samt knytte en 
lille kommentar til ratingen. 

Der er to måder monitoreringen kan 
forekomme på. 

- X-antal dårlige dage ift. til Humør ratingen
udløser en mail eller sms til den bostøtte/mentor
eller behandler, der har den tætteste kontakt til
borgeren. Hvorefter et telefonmøde kan
istandsættes.

- Kriseplanen deles via krypteret pdf. med den
nærmeste bostøtte/mentor eller behandler.

Samtidig kan borgeren efter eget ønske dele 
Minplan med nærmeste familie og pårørende, 
der ofte også har brug for et indblik i arbejdet. 

I tillæg kan der købes et medicinhåndteringmodul, 
der minder borgeren om at tage medicinen og 
efter borgerens ønske har kommunen  mulighed 
for at monitorere både kriseplansarbejdet og 
medicinmodulet. 

2.3   Formål og ide
I dag, er der mere behov en nogensinde for 
løsninger på det sociale voksenområde, hvor 
multisyge borgere med komplekse sociale 
problemstillinger skal støttes i deres recovery og 
rehabiliteringsproces på tværs af hospitaler, 
praksissektoren og forskellige kommunale 
forvaltninger.

Der udkommer overalt retningslinjer, guidelines, 
politiske udtalelser og vejledninger omkring, 
hvordan det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen skal styrkes og skabe større 
sammenhæng for borgerne. I denne politiske 
orientering ligger der også mål om at styrke 
regionernes og kommunernes indsatser for 
mennesker med psykiske lidelser. Rundt omkring i 
kommunerne kan man allerede se store projekter, 
hvor der oprettes tværsektorielle 
samarbejdsorganisationer såsom Psykiatriens 
Hus i Næstved

Om borgeren er en del af ovennævnte, IPS-
arbejdet, Epitalet eller for den sags skyld 
deltager i det nationale KOL 
telemedicinprojektet. Så kan Minplan give 
borgeren redskaber til at håndtere den 
angst, depression eller de krisetanker, der 
ofte følger med, når borgeren er alvorlig fysisk syg 
eller har en psykisk lidelse.   

Indlæggelser og genindlæggelser herunder et stort 
problem. Ikke kun for den enkelte borger, der tages 
ud af hverdagens rammer, men også for hele den 
rehabiliterende indsats og recovery processen.

Målet er selvfølgelig at borgeren på længere sigt 
skal kunne klare sig helt selv.
Minplan støtter et sådan recovery-perspektiv, både 
ved at genopbygge borgerens kompetencer, og ved 
at forebygge, samt være med til at sikre at 
tilstanden ikke forværres.

Formål er at borgere får større grad af 
værdighed og selvværd i hverdagen. En øget 
følelse af selvbestemmelse, uafhængighed og 
mestring understøtter drømmen, som flere af 
borgerne har, om at leve et selvstændigt liv uden 
hjælp fra kommunen.

Ideen er at indføre Minplan i kommunerne 
så Minplan kan bruges i kommunerne på lige fod 
med regionerne og andre organisationer. 

direkte målgruppe for projektet medarbejdere i 
botilbud som hjælper med spisning, fx social- og 

jette
Udstregning



8 

Kommunerne er det sted, hvor borgere med 
sociale og psykiatriske problemstillinger har flest 
kontaktpunkter. Det er derfor vigtig og fornuftigt at 
kommunen er omdrejningspunkt for en ambitiøs 
og borgercenteret tilgang, der går på tværs af 
sektorer for at sikre en koordineret og 
helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. 
Med Minplan kan den enkelte borgers muligheder 
for et selvstændig liv ud fra egne præmisser og 
ønsker fremmes. 

I forbindelse med kommunernes arbejde med 
psykisk syge borgere i Jobcenteret, det 
specialiserede voksenområde og på 
Sundhedsområdet, er behovet for et  monitorings -
og kriseplansværktøj vokset. Endvidere er der 
med Minplan mulighed for at øge samarbejdet, 
vidensgrundlaget og kommunikationen, og der- 
med skabe bedre rammer for opgaveløsningen.  

Minplan kan være med til at gå et langt skridt 
videre end det nuværende nære sundhedssystem. 
Ved hjælp af borgerens og 
kommunens monitorering i Minplan, øges 
samarbejdet og det nye fokus sikre 
en langt bedre borgercentrisk støtte. 
Således at hjælpen er klar, når behovet opstår. 
Samtidig med at der sker en systematisk 
styrkelse af patientens håndtering af 
egen kroniske sygdomme og eget liv.

Da både regionerne og nogle kommuner 
allerede arbejder med Minplan, er Minplan 
således et redskab, der går på 
tværs af sektorovergangene og følger 
borgeren uagtet, hvem der servicerer borgeren. Dermed er 
Minplan med til at skabe et 
sammenhængende sundhedssystem. 

Regionerne uddanner patienter i udfyldes af 
kriseplaner og de får hjælp 
under indlæggelse til at downloade Minplan, og 
udfylde den med konkret personligt indhold. 
Ligeledes afholder Psykiatrien kurser 
for medarbejdere, der arbejder 
indenfor selvmordsforebyggelsesområdet. Her 
er en kriseplan også en vigtig del af pensum.

Som yderligere fordel er kommunen derved med 
til at samle og skabe sammenhæng mellem  
sektorernes indsatser i en fælles ramme, der giver 
borgeren empowerment og overblik over egen 
situation. 

2.4   Målgruppe, visitation og  
inklusionskriterier 
På baggrund af en individuel analyse af den 
enkelte borgers specifikke behov og 
forudsætninger, kan borgeren  indstilles til 
Minplan, hvorefter borgeren gennemgår 
læringsvideoerne og udfylder appen. Opsætning til 
kommunens monitorering og deling af data med 
pårørende, sker umiddelbart derefter.  

De konkrete inklusionskriterier for valg af brugere 
til Minplan kan se således ud: 

 Borgere der af den ene eller anden årsag får  
alvorlige mentale kriser,  der skaber bekymring 
for deres sikkerhed.
 Andre borgere med psykiske lidelser som kan 

bruge en kriseplan til at tage hånd om 
eskalerende episoder i hverdagen.
 Borgerne som kognitivt har brug for støtte til 

hverdagens opgaver.
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Borgeren skal være motiveret for at arbejde med 
krisehåndtering
Borgeren skal kunne anvende en mobiltelefon 
og apps på en sådan. Normalt tilrådes det,at 
borgerne bruger egen mobiltelefon.
Borgeren skal være i stand til at reagere på 
notifikationer og vejledninger fra appen.

 Der skal være mulighed for at afsætte den
nødvendige tid til at lære at bruge Minplan
– både hos borger og medarbejdere.
 Der skal være en forventning om, at borgeren

har overskud til at lære nyt.

3. Metode: beskrivelse af evaluerings-
modellen VTV

Nærværende evalueringsrapport om Minplan 
baseres på og anvender - evalueringsmodellen 
´VelfærdsTeknologiVurdering´, forkortet VTV. 

VTV´en består af 8 vurderingsparametre i en otte-
kantet figur, som kategoriseres to og to med 
reference til fire overordnede områder, jfr. de 
grønne, blå, røde og gule firkantede kasser i figur 
1. Indenfor samtlige 8 vurderings-parametre 
er der konsekvenser eller betydninger i forhold til 
en konkret, implementeret velfærds-teknologi, 
og det i større eller mindre grad.  

De fire områder er: 

 arbejdskraftbesparende potentiale og økonomi
(grønne kasser).

 beboernes samspil med teknologien og
livskvalitet (blå kasser).

 medarbejderoplevet arbejdsmiljø og
arbejdsprocesser (røde kasser).

 teknologiens funktion og stabilitet (gule kasser).
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Figur 1: Illustration af et eksempel på en VelfærdsTeknologiVurdering (VTV)

I en VTV indgår de 8 vurderingsparametre 
sædvanligvis på lige fod i en samlet vurdering af 
teknologien, der kan dog aftales specielle forhold 
for en VTV med henblik på at fokusere specielt og 
specifikt på visse forhold.  I vurderingen af en 
konkret teknologi, anvendes der i dataindsam-
lingen og –bearbejdningen forskellige kvantitative 
og kvalitative metoder, med henblik på at besvare 
de på forhånd definerede evalueringsspørgsmål.  

Der konkluderes komparativt, perspektiverende 
og med en talscore indenfor hvert af de 8 
vurderingsparametre, og scoretallene tildeles på 
baggrund af 8 specifikke sk. scorekort (se bilag 1: 
fra rød = 1 point, til grøn = 5 point, som er max. 
point).  

Afslutningsvis trækkes en linje mellem de 8 
talscorer i den otte-kantede figur, hvorved der 
fremstår et samlet visuelt billede af de 8 vur-
deringsparametre.  

Endelig summeres de 8 scoretal for de 8 
vurderingsparametre, hvorved den konkrete tek-
nologi nu får en såkaldt ´samlet VTV score´ (altså 
svarende til én samlet karakter), der udtrykker og 
betegner teknologiens samlede mere eller mindre 
positive/ negative, fremtidige potentiale (se bilag 
1 og bilag 2).  

Personaleoplevede arbejdsprocesser 
- Organisatoriske forhold

Personaleoplevet 
arbejdsmiljø 

Beboernes samspil med 
teknologien: 
- Selvhjulpenhed
- Betjeningsvenlighed

Beboernes livskvalitet: 
- Værdighed
- Oplevet serviceniveau

Andre økonomiske forhold: 
- Ressourceforbrug ved

implementering
- Anlægs- og driftsomkostninger
- Afskrivningstid

Arbejdskraftbesparelse: 
- Tidsforbrug
- Økonomi ved national

implementering

Teknologiens stabilitet: 
- Driftsikkerhed og

holdbarhed

Teknologiens funktion: 
- Kvalitet, nøjagtighed, design
- Support
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3.1   Hvad undersøger og efterviser den 
konkrete, aktuelle VTV  
I dette afsnit redegøres der detaljeret for hvad den 
konkrete, specifikke VTV i relation til 
Minplan undersøger og efterviser. 

Nærværende dokument indeholder VTV´en af 
Minplan, samt en beskrivelse af samtlige 8 
vurderingsparametre, men har primært fokus på 
dokumentation af borgernes livskvalitet og 
besparelsen baseret på for brugeren allerede 
kendt og afprøvet teknologi og tværsektorielt 
samarbejde. 

Andre økonomiske forhold som undersøges 
er ressourceforbruget forbundet med 
implementering, anlægs- og driftsomkostninger 
samt afskrivningstid. Samtidig opgøres resultater 
på hvem og hvor mange der fremtidigt er 
potentielle brugere af Minplan, og i for-
længelse heraf hvilke perspektiver, der er ved 
en bred implementering af Minplan på 
kommune niveau. 

VTV´en undersøger imidlertid også borgernes 
og bostøtternes samspil med og brugen af 
Minplan samt det personaleoplevede 
arbejdsmiljø og de arbejdsprocesser der er 
forbundet med krisearbejdet. For fuldstæn-
dighedens skyld, og for at kunne udarbejde en 
fuld VTV med alle 4 områder/ 8 vurderings-
parametre og en samlet VTV-score, er også 
appens funktion og stabilitet undersøgt, her 
under  undersøgelser af crash og bugs mm.  

3.2 Evalueringsspørgsmål og 
dataindsamling vedr. Minplan
Som tidligere beskrevet skal den 
nærværende VTV´en fokusere på og 
evaluere Minplans med fokus på livskvalitet 
for borgerne og de gevinster tværsektoriel 
samarbejde bringer.

Indsamlingen af data er primært sket gennem 
kvalitative interviews i grupper og med enkelte 
borgere. Ofte er dataindsamlingen sket 
sideløbende med forskningsprojekt eller anden 
intervention, hvor der i forvejen har været 
mulighed for at gå i dybden med VTV'en uden at 
forstyrre borgere og medarbejdere mere en højst 
nødvendigt.  Således har forskningsprojekterne 
bidraget til at belyse og perspektivere emner i 
VTV'en samtidig med at VTV'en har givet input til 
forskningsarbejdet. 

- Opsamling af data er foregået fra 2017 -2020.
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Indsamlingen af data omkring det 1, Arbejdskraft 
besparende element er primært sket gennem 
kvalitative interviews i grupper og med enkelte 
medarbejdere, samt observationsstudier. 
Ligesom forskningsprojekterne har bidraget til 
at belyse og perspektivere økonomien vedr. 
kriseplansarbejdet. 

2, Andre økonomiske forhold herunder 
ressourceforbrug, anlægs- og driftomkostninger 
samt afskrivningstid er primært gennem interviews 
og observationsstudier.

3, Borgernes samspil med appen er foregået via 
observationsstudier, logbøger og spørgeskemaer

4, Livskvaliteten er indrammet ved hjælp af 
individuelle interviews og gruppefokusinterviews 
blandt borgere. 

5, Arbejdsmiljø primært ved gennemgang af 
Interview 

6 Arbejdsprocessen også interview og 
gruppefokusinterview af medarbejdere.

7 og 8 Minplans funktionalitet og stabilitet er 
fremkommet ved hjælp af interview ad borgere, 
observationsstudier og overblik mht. crashes og 
bugs i koden.

Den samlede plan for indsamling af alle de 
kvalitative og kvantitative data fremgår af figur 2 
nedenfor, og man kan her se, hvilke metoder der
er anvendt. Dataindsamlingsmetoderne er 
noteret i de grå felter og refererer til de 4 
områder/ 8 vurderingsparametre i VTV´en (de 4 
farver fra de 4 områder i den generelle VTV i figur 
1, går igen i denne figur 2). 
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Figur 2: Metoder (i de grå felter) anvendt i dataindsamlingen, med reference til de 4 områder/ 8 

vurderingsparametre

1, Arbejdskraft-
besparende 
potentiale 

Interviews af medarb. og ledere; 
observationsstudier

2, Andre 
økonomiske 

forhold 

Interviews af 
pers.+ledere; 
observationsstudier;  

3, Beboernes 
samspil med 
teknologien 

Observationsstudier, 
logbøger og 
spørgeskemaer

4, Beboernes 
livskvalitet 

5, Medarbejderop-
levet arbejdsmiljø 

6,Arbejdsprocess
er og 

organisatoriske 
forhold 

Interviews + 
gruppefokus-

interview

7,Teknologiens 
funktion 

Spørgeskemaer og 
interviews

8, Teknologiens 
stabilitet 

interv. af borgere  
og gruppeinterview 

Interview

Observationsstudier,  
interviews og 
kodeindblik
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Minplan+ VTVen baserer sig således på 
forskellige typer af datasæt, indsamlet med 
forskellige metoder fra 2017-2020.

I det følgende informeres om de enkelte datasæt:  
observationsstudier, interviews, logbøger og 
spørgeskema. 

3.2.1   udregninger af besparelser 
Normalt tager det en medarbejder 40 min. at 
klargøre en kriseplan sammen med en borger på 
et stykke papir. 
Men gamle kopibaseret papirsudgave blev 
historisk set smidt væk eller ødelagt mellem 
møderne, hvad der resulterer i, at proceduren 
skal gentage.  Det vil sige, at der blev taget tid 
fra de efterfølgende møder. Endvidere kan 
indholdet på en app revideres igen og igen, hvad 
der ikke er muligt på papir. Det betyder, at 
medarbejderne har lettere ved at guide borgeren 
og arbejde kognitivt, når planen hele tiden er 
opdateret. Ofte er det borgeren selv, der holder 
planen opdateret.  
Med Minplan på mobiltelefonen, så har borgerne 
altid kriseplanen tæt på og hjælpen nær. 
De borgere der allerede er onboardet og har 
modtaget Minplan fra deres behandling i 
Psykiatrien bibeholdes i deres recovery og 
rehabiliteringsproces. Dette kan forstærkes ved 
at medarbejderne i kommunen arbejder videre 
med at støtte borgeren i brugen af Minplan. Det 
vil sige arbejder kognitivt og recovery orienteret. 
Samt evt. åbner for monitoreringsdelen, således 
at borgeren får den ekstra tryghed og sikkerhed 
ved, at der er nogle, der får besked, hvis 
udviklingen går i den forkerte retning. 
 Med monitoreringsdelen kan medarbejderne have 
føling med langt flere borgere end normalt. Da 
medarbejderne digitalt for besked, hvis borgeren 
rater sig dårligt, og dermed kan medarbejderne 
iværksætte den fornødne intervention så 
indlæggelser undgås. Medarbejderne kan modtage 
varselsbeskeder enten per. sms eller email, altså 
på et medie, de i forvejen har som arbejdsredskab.

To cases om konkrete, forskellige 
enkelt-personers positive udbytte af 
Minplan afrunder afsnittet om 
besparelser  repræsenterende ´den gode 
historie´.

3.2.2   Observationsstudier 
Der er løbende foretaget obser-
vationsstudier af borgernes brug af Minplan. 
Både i Psykiatrien men også i mere hjemlige 
rammer.  Derudover er der optaget lydfiler for 
eksempel med en ung kvindelig borger, der 
forklarer, hvordan hun syntes Minplan 
optimalt kan bruges. Disse lydfiler har været 
med til at danne vejen for nogle af de 
læringsvideoer, der forefindes i Minplan.

Ud fra gennemsyn af materialet er der gjort noter 
vedr. 3 af de 4 områder i VTV´en: borgernes 
samspil med teknologien og livskvaliteten, samt i 
forhold til besparelser ved brug af Minplan. Samt 
teknologiens funktion/stabilitet.

Flere end 100 patienter har i Psykiatrien siddet 
overfor en post.doc og gennemgået deres brug af 
Minplan i forskningssammenhæng, og læringen for 
disse observationer indgår også som materiale 
for nærværende VTV. 

Der er i den sammenhæng indhentet skriftligt 
samtykke fra de enkelte borgere og 
enkelte, involverede medarbejdere som 
indgår i lydoptagelserne. 

3.2.3   Interviews 
Interviewguiden er udviklet indenfor 
forskningsgruppen og derefter tilrettet inden 
ibrugtagning.  
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Der er ved ialt foretaget interviews af:  

 24 borgere der brugte Minplan som en del af
deres recovery.
 4 pårørende.
 15 medarbejdere og faglige projektledere

(kriteriet har været: ergoterapeuter, behandlere,
terapeuter m.fl. som har genereret erfaring
Minplan).
 2 ledere.

Interviews af borgere, medarbejdere, pårørende, 
og ledere har været enten individuelle semi-
strukturerede interviews eller 
fokusgruppeinterviews.  

Der er skrevet noter under interviewene, 
som efterfølgende er gennemgået og 
kategoriseret i relation til de tilbagevendende 
fire områder i VTV´en: arbejdskraftbesparelse/ 
økonomi, beboernes samspil med 
teknologien/ livskvalitet, arbejdsmiljøforhold 
samt teknologiens funktion/ stabilitet. 

3.2.4   Logbøger 
Medarbejderne er inden interviewene instrueret 
i at notere forhold vedr. den konkrete, 
enkelte, individuelle borger, arbejdsmiljø 
samt teknologiens funktion og stabilitet i en 
logbog. Efterfølgende er de logbøger indsamlet  i 
skriftlig version.  

Noterne er forskellige hvad angår detaljerings-
grad, hyppighed for hvornår der er noteret, om det 
er borger- eller personaleperspektivet der er 
beskrevet mm. 

3.2.5   Spørgeskemaundersøgelsen  
Endelig er der - som det sidste datasæt  - 
udsendt et elektronisk spørgeskema brugere af 
Minplan. Spørgeskema-undersøgelsen fokuserer 
på borgernes oplevelse af Minplan og deres 
tilfredshed med teknologiens funktion.  Ialt  40 
personer har besvaret spørgeskemaet.

I arbejdet med at bruge Minplan beskriver de 
63% af brugerne at Minplan er nyttig for dem. 23% 
mener, at Minplan er meget nyttig for dem. Måling 
er foretaget 7 dage efter download og det må 
således antages at spørgeskemaet er besvaret 
af personer med erfaring og godt indblik i 
Minplan. 

4. Evalueringsanalyse

I de følgende afsnit 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 præ-
senteres og analyseres resultaterne af data-
indsamlingen, refererende til de 4 områder, 
subsidiært 8 vurderingsparametre i VTV´en. Hvert 
af de 4 afsnit i evalueringsanalysen afrundes med 
at de 2 tilhørende vurderingsparametre tildeles en 
score (se bilag 1).  
I det opsummerende og afsluttende afsnit 5 
beskrives og tegnes der først ud fra de 8 
fremkomne scoretal et samlet billede af Minplan 
(sv.t. linjen i VTV´en, figur 1), og de 8 scoretal 
adderes med henblik på at give en samlet VTV-
score, én samlet karakter (se bilag 2), svarende til 
og som udtryk for Minplans totale, fremtidige 
potentiale (afsnit 5.1).  
Derefter beskrives med en række imple-
menteringsanbefalinger baseret på projektets 
erfaringer og data (afsnit 5.2), og med en 
afrundende konklusion og perspektivering sættes 
det endelige punktum for VTV´en (afsnit 5.3). 
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 4.1   Arbejdskraftbesparelse og økonomi 
I dette afsnit 4.1 skal vi se på de data som 
relaterer sig til arbejdskraftbesparelsen.
Nærmere bestemt drejer det sig om 
observationsstudier (afsnit 4.1.1), 
interviews (afsnit 4.1.2), 

Samt fremskrivning heraf ved en national 
implementering, ressourceforbrug ved 
implementering og andre økonomiske forhold i 
projektet (afsnit 4.1.3). 

I afsnit 4.1.4 sammenholdes og konkluderes der 
opsummerende på disse datasæt med relation til 
'arbejdskraftbesparelse og økonomi´, og i 
forlængelse heraf gives der scoretal for de 2 rela-
terede vurderingsparametre, hhv. ´arbejdskraft-
besparelse´ og ´andre økonomiske forhold´. 

Efter dette afsnit 4.1 om arbejdskraftbesparelse 
og økonomi følger som nævnt afsnit om 
borgernes samspil med teknologien og 
livskvalitet´ (afsnit 4.2), ´arbejdsmiljø og 
arbejdsprocesser´ (afsnit 4.3) samt Minplans 
funktion og stabilitet´ (afsnit 4.4)., hvorefter data 
opsummeres.  

4.1.1   Observationsstudie
Med Minplan kan borgerne følges tæt men på 
afstand. Minplan vil via opsamling af data udløse 
en besked til bostøtte/mentor m.m., hvis borgeren 
over en periode har ratet dårligt. Medarbejderen 
eller pårørende vil via e-mail eller sms modtage 
beskeden og kan på den baggrund vurdere, om 
der skal foretages  et bekymringsopkald til 
borgeren eller iværksætte øvrige afhjælpende 
tryghedsfremmende tiltag. Således at en evt. 
indlæggelse kan undgås.

En medarbejder fortæller endvidere at borgerne er 
mere opmærksomme på, at de selv har ansvaret 
for at arbejde med dem selv og komme igennem 
svære tider. Dette har betydet at flere af 
medarbejderens borgere bedre kan færdes frit 
med den tryghed, at kommunen har deres ryg, 
hvis hverdagen begynder at smuldre.

En anden medarbejder fra regionen fortæller: "Det 
giver rigtig god mening at både regionen og 
kommunen arbejder med den samme app. Det 
skaber konsensus for borgeren". Den samme 
medarbejder fortæller, at hun også kender til 
organisationer som Tuba og Nefos, der også 
bruger Minplan, hvad der giver rigtig god mening. 
Hun fortsætter: "Det letter mit arbejde, at de andre 
(red. i det nære sundhedsvæsen) også bruger det 
samme værktøj, så vi er flere, der støtter 
borgeren". 

Minplan+ har en monitoreringsdel, der kræver 
minimalt af kommunens ressourcer, da den 
automatiseret besked kun afsendes til 
medarbejderen, hvis borgeren aktivt har vurderet 
at tingene går dårligt og der er brug for kontakt.  

Endvidere med borgerens samtykke kan familie 
og pårørende samtidig også følge med i 
monitoreringsdelen, hvad der ligeledes vil virke 
afværgende, da de dermed også får mulighed for 
at gribe ind, når borgeren rater sig dårligt.   
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De gode historier:
2 enkeltpersoners brug af Minplan. Begge de 
pågældende personer eksemplificerer og 
repræsenterer den gruppe af Minplan-brugere, 
som med værktøjet har fået nødvendig hjælp og 
forbedret livskvalitet. 

Person A

A er en kvinde på 37 år. Hun studerer på VUC og 
skal til at gå i gang med pædagoguddannelsen. 
Hun bruger Minplan til at hjælpe med at skabe 
struktur i hverdagen, så hun føler sig forberedt på 
dagens udfordringer.  A har en masse fordele med 
Minplan. For eksempel, når hun mærker krisen 
eskalere i hverdagen, så kan hun med Minplan få 
ro på igen og huske, hvad hun skal gøre for at 
situationen ikke eskalerer yderligere.  
”Det er et godt supplement for mig, så jeg kan 
fortsætte mine studier og følge med i livet. Jeg har 
altid Minplan på min telefon og det gør mig tryg".

To gange har hun måtte ringe til den psykiatrisk 
akutmodtagelse og de har hver gang talt med 
hende om hendes kriseplan og hvad der plejer at 
virke, når tingene går skævt. 

Hun vurderer, at styrken ved Minplan er, at hun 
ved, hvor hjælpen kan hentes - det er bare ikke 
altid hun husker det. A fremhæver at Minplan er 
særlig velegnet, når hun begynder at få hendes 
advarselstegn såsom vride sine hænder og bide i 
sine negle og sit hår. 
På det plan orker hun tit ikke at være sammen 
med nogle. Derfor er der tit ikke nogle som 
opdager hendes situation førend, det er rigtig 
slemt. Hendes forældre er en del af hendes 
tætteste netværk, og de bliver ofte bekymret, hvis 
de ikke har hørt fra hende over nogle dage. Derfor 
syntes A, at det er en rigtig god ide, at hendes 
forældre kan følge lidt med i, hvad der foregår.  
Hun har derfor brugt de automatiserede beskeder i 
Minplan, der sendes afsted, når krisen eskalerer.  

Person B

B er en 25-årig ung homoseksuel mand med 
en livslang autistisk diagnose og adskillige 
afbrudte skoleforløb bag sig. Han var for nogle 
år tilbage tilknyttet et værksted, hvor de 
arbejdede med miljøforbedrende kunstopgaver. 
Der havde han det rigtig godt og han ønsker at 
uddanne sig indenfor kunstneriske verden.  
Inden for de sidste år har B dog opbygget et 
større misbrug og han har haft to større alvorlige 
kriser, der begge krævede tvangsindlæggelse. 

Han fortæller, "Jeg tror, at Minplan reddede mit 
liv. For et par måneder siden var jeg en aften så 
desperat, at jeg havde tænkt mig at hoppe i 
havnen. På vej ned af stien gik jeg med min 
telefon i hånden og jeg fik åbnet appen Minplan. 
Minplan huskede mig på, at jeg skulle ringe til min 
mor i sådanne situationer. Så det gjorde jeg." 

Bs mor kørte ud og hentede ham, hvorefter han 
boede på deres sofa de næste par uge. 

Han fortsætter: "Jeg arbejder på det! Det gælder 
jo om at finde ud af, hvornår det begynder at gå 
galt, så jeg kan stoppe det allerede der.  Men det 
er f... svært."

Under spørgsmål om, hvad der afhjælper 
situationen svar B:
"Jeg bruger Minplan, fordi jeg fik den, da jeg fik 
min kriseplan i Psykiatrien.  Det er et ok værktøj, 
der hjælper mig".

B fortæller endvidere at hans mor har insisteret på 
at de kontakter kommunen. Så der kan lægges en 
plan for, hvordan han får styr på hans eget liv og 
starter en uddannelse. 
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4.1.2   Interviewene 

Udfra interviewene af medarbejdere og 
ledere fremgår det samstemmende, at der kun 
har været ingen eller minimale 
etableringsomkostninger eller særlige udgifter 
forbundet med introduktionen af Minplan. 
Personalet har ganske vist brugt lidt 
ressourcer på at sætte sig ind i appen og 
forholdene omkring kriseplansarbejdet. Men det 
vurderes at svare til max 1 time pr. medarbejder 
- måske en smule mere, udtrykkes det fra 
ledelsessiden.  

En af medarbejderne siger: "Minplan har givet 
anledning til en anderledes arbejdsgang".

Eksempelvis spørger medarbejderne ind til 
borgernes kriseplan i de mere akutte situationer, 
hvor tingene spidser til. Dermed mindes borgerne 
om at arbejde mere kognitivt med 
problemstillingerne. Således at borgerne får tænkt 
over at bruge indholdet i kritiske situationer. Enkelte 
af de interviewede bemærker, at det 
handler om at fange borgeren og 
knække kurven inden borgeren bliver så 
dårlig at vedkommende skal behandles i 
Psykiatrien. Minplan kan i den 
sammenhæng være med til at tage 
nogle ting i opløbet. Samt skabe 
kommunikation og fokus på borgerens forløb, 
således at der er en læring om den enkelte borger, 
både for borgeren selv men også for 
medarbejderen. 

Af interviewene fremgår det at 
medarbejderne også bruger den kognitive 
tilgang til at adressere andre 
mål borgeren skal arbejde 
med. En medarbejder siger: "Foreksempel 
i forhold til opvasken i lejligheden. Her 
taler jeg med C om, hvilke strategier 
hun kan bruge, for at komme i gang.. 
derude... det kunne være at sætte en 
film på Netflix ude i køkkenet eller 
spise lidt slik imens...".

Robotteknologi 

4.1.3 Samlet besparelse

I forlængelse heraf skal det også bemærkes at 
målgruppen for teknologien sandsynligvis er en del større 
end den tidligere beskrevne.  F.eks. er det gennem 
forskningsforsøg og andre erfaringer undervejs, blevet 
tydelig at en hel del flere brugere end dem man først 
antog (fx personer med alvorlig selvskade), kan få glæde 
af Minplan. Konklusionen er derfor at man som 
visiterende instans skal være både meget åben og 
observant i forhold til hvilke borgere,  der kan have glæde 
af teknologien.

Arbejdskraftbesparelsen på Minplan kommer ikke straks 
man har hjemtaget og implementeret den. Som tidligere 
beskrevet skal nye borgerne og medarbejderne have tid til 
at lærer metode og teknologi at kende. Et kvalificeret bud 
er derfor at tidsbesparelsen først udmøntes efter 1-2 
måneders brug af Minplan.
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Ressourceforbrug ved implementering 

Af interviewene af medarbejdere og ledere 
fremgår det, at der kun er minimale udgifter ved 
implementering.

Ved det første møde har medarbejderne sat 20 
min. af til forklaring omkring metode og intervention 
samt download og udfyldelse af Minplan. Derefter 
har borgeren en mulighed for at gennemse 
yderligere videoer, hvis der er behov for dette. 

Hertil skal lægges udpegningen af en lokal  
kontaktperson, der kan agere superbruger og have 
kontakt til leverandøren i så fald, at der  spørgsmål 
opstår. 

Anlægs- og driftomkostninger samt 

afskrivningstid 

En kommune der investere i eksempelvis 1 stk. 
licens, vil i alt have en udgift på 10.787 kr. Det 
første år og 4.788 kr. de efterfølgende år. Det vil 
sige, at udgifter til Minplan det første år cirka 
svarer til 2% af udgifterne til én bostøtte 
(årsværk) og efter implementeringen svarer det 
cirka til 1% af udgifterne til én bostøtte (årsværk)  

Leverandøren oplyser at Minplan kan 
bruges over mange år. Fx har en bestemt 
person haft Minplan i 4 år og det har 
fungeret fint. Af interviewene og logbøgerne  
fremgår det også, at Minplan fungerer uden 
problemer på diverse telefoner.  Det 
konkluderes derfor at Minplan er robust og 
omkostningsfri at vedligeholde.

Sammenfattende kan man sige at Minplan 
kræver få  økonomiske ressourcer for at kunne 
hjemkøbes og implementeres (inkl. under-
visning mm), og at udgifterne i gennemsnit er 
tilbagebetalt, hvis borgeren på et år, dermed bare 
får ét indlæggelsesdøgn mindre i Psykiatrien.

4.1.4   Samlet om arbejdskraftbesparelse og 
økonomi, samt tildeling af scoretal 
Opsummerende fremgår det af 
observationesstudiet, interviews og 
spørgeskemaundersøgelsen, at der er store og 
tydelige besparelser at hente med 
implementering af Minplan+. 

Med en skærpet opmærksomhed på 
borgernes brug af Minplan+ og støtte 
til arbejdet med coping strategier, er 
det tænkeligt at man kan høste en endnu 
større ressourcebesparelse end der er 
demonstreret i nærværende projekt. 

Regionerne bruger allerede Minplan+ og 
træner patienterne i metoden, det er derfor 
meget få kræfter medarbejder og ledere skal 
bruge ift. implementering og træning af disse 
borgere. 

Der skønnes at skulle bruges i alt 20 minutter 
til uddannelse, introduktion, undervisning og 
div. former for implementeringsstøtte for den 
enkelte borger, der ikke kender Minplan+ 
fra Psykiatrien.
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Gennemsnitlig indkøbspris er på 10.787 kr. for 
Minplan. Det første år. Det vil sige, at prisen er 
tilbagebetalt, hvis borgeren dermed undgå to 
overnatninger i Psykiatrien. Året efter er prisen 
4788 kr., hvad der svarer til at Minplan+ 
er tilbagebetalt efter én døgns sparet 
indlæggelse i Psykiatrien. 

På denne baggrund tildeles Minplan scoren 
5 for teknologiens arbejdskraftbesparelse og 
ligeledes scoren 5 i forhold til andre økonomiske 
forhold (ressourceforbrug, anlægs- og drift-
omkostninger samt afskrivningstid) (se scorekort i 
bilag 1). 

4.2   Borgernes samspil med teknologien og 
livskvalitet  
Inden vi i afsnit 4.3 og 4.4 skal se på arbejdsmiljø/ 
arbejdsprocesser og spisemaskinernes funktion/ 
stabilitet, fokuseres i dette afsnit 4.2 på borgernes 
samspil med Minplan og den livskvalitet, der 
opnås ved at bruge den. Konkret 
undersøges om Minplan giver selv-
hjulpenhed og Minplans brugervenlighed, 
samt hvad Minplan betyder for borgernes 
værdighed og oplevede serviceniveau. 

Jfr. figur 2 indgår der i dette afsnit data fra 
observationsstudierne, interviews af beboere, på-
rørende og medarbejdere, logbøgerne og spørge-
skemaundersøgelsen. 

4.2.1   Observationsstudierne 
Af lydoptagelserne og de observationer der er 
foretaget  fremgår det, at der er forskel på 
hvor selvstændigt beboerne anvender Minplan. 
Der er fx en borger som selv åbner Minplan hver 
morgen inden vedkommende skal med toget. 
Borgeren bruger Minplan til at forberede sig på 
dagen og gennemgår oversigten, hvis der skulle 
være kommet nogle nye advarselstegn og coping 
strategier. Derefter tager borgeren på arbejde med 
en tryghed ved, at kriseplanen er opdateret og 
parat, hvis borgeren skulle bevæge sig væk fra 
comfort-zonen. Dette til forskel fra en anden 
borger med panikangst som hjælpes 
intensivt ved de store udsving i løbet af 
ugen. Borgerens panikangst påvirker 
vejrtrækningen og hun kan godt besvime. Denne 
borger bruger derfor Minplan akut til 
vejrtrækningsøvelser og billeder af 
børnebørnene, og sidder og arbejder med 
strategierne til panikken dulmer sig. 

Her handler det selvfølgelig primært om den 
enkeltes borgers tilstand og ressourcer, men set 
i lyset af at der ikke fra medarbejdernes side ikke 
var  fokuseret nævneværdigt på Minplan i forhold 
til de øvrige områder bostøtterne og borgeren 
håndterede, så kunne en del af forklaringen 
være, at borgerne selv afprøvede og 
eksperimenterede med  nye muligheder ud fra 
den enkeltes ressourcer og talenter og i den 
konkrete situation. Et øget fokus fra 
medarbejderens side i stil med: hvad kan der 
arrangeres og findes på for at borgeren bliver 
mere selvstændig og selvhjælpende? Kan/ 
skal der ændres i  borgerens advarselstegn 
eller coping strategier 
eller kan der gøres noget anden 
så borgeren undgår indlæggelse?

Der findes under observationsstudierne eksempler 
på pædagogisk-kreativ faglighed for eksempel, 
hvor  medarbejderen og borgeren har aftalt at 
borgeren tester forskellige strategier af sammen 
med bostøtten, for eksempel på fælles en 
shoppingtur således at de strategierne ved 
afprøvet én gang i mere trygge omgivelser. 

Borgerne kan også være kreative selv. For 
eksempel har en borger tager Minplan med på 
ferie. Borgeren brugte den forebyggende og  
lagde på forhånd alle de advarselstegn ind, som 
borgeren kunne finde på. For derefter at 
gennemtænke strategier til at afbløde de 
potentielle situationer på ferien. Borgeren havde 
ved samme lejlighed været meget glad ved at 
opleve, at Minplan fint fungerede i offline i flyet. 

Det ses også at Minplan ikke er optimalt 
indstillet til den enkelte borger således at 
notifikationer udløses forkert eller personer i 
netværket ikke er oprettet med telefonnumre. 
Dette både vanskeliggør brugen og kan være 
irriterende for borgeren.
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Men ikke kun den individuelle indstilling af 
Minplan er vigtig og fordelagtig, også støtte og 
opmuntring i hverdagen giver borgerne motivation 
bidrager til at opnå positive resultater. En 
medarbejder siger fx på en af optagelserne:  

”… der er borgere, der skal huskes på at bruge 
Minplan. Når de kommer tilbage i deres vante 
omgivelser så rammer hverdagen og der plejer 
jeg at bruge lidt tid på at hjælpe borgerne med at 
få en vane op og stå…”

Af observationsstudierne fremgår det at nogle 
medarbejdere møder borgerne meget virtuelt. 
Virtuelt bostøtte vinder mere og mere frem, og 
Minplan er et godt supplement til at give 
borgeren hjælp til selvhjælp i mellem møderne. 
Samt være borgerens personlige røde tråd 
igennem forløbet, hvor der både arbejdes med 
mål, strategier og advarselstegn. 

4.2.2   Interviewene 

Af interviewene af borgerne, de pårørende og 
medarbejderne fremgår det, at der er en lang 
række fordele ved Minplan.

Glæden ved at kunne klare egne kriser giver 
anledning til at borgerne føler mere værdighed, 
selvstændighed og selvværd. Borgerne nyder, at 
de nu kan tage hånd om situationen selv og  i eget 
tempo og ikke skal vente på medarbejderen har tid 
til at ringe eller komme forbi. 

Derudover kan de bedre færdes ude, hvor de har 
lyst til. Den øgede følelse af selvbestemmelse og 
uafhængighed understøtter at leve et mere 
selvstændigt liv. 

På længere sigt opnår borgerne samtidig en egen 
erkendelse og indsigt.  Det resulterer i, at 
borgerne nemmere kan sætte grænser for sig selv 
og finde løsninger, der kan opbygge borgeren 
fremfor at nedbryde. En borger fortæller: 

”Jeg bliver konstant mindet om, at jeg skal 
distrahere mig selv, når de mørke tanker 
overmander mig. Jeg er faktisk begyndt at 
distrahere mig selv på forhånd.... så jeg er i nogle 
perioder meget  på biblioteket.... ”

Minplan kan således understøtte socialt at 
borgeren kommer lidt væk fra hjemmet og ud 
blandt andre mennesker. Samtidig er en app på en 
telefon meget lidt synlig i det offentlige rum.  

”Alle andre går også med næsen ned i telefonen, 
så der er ingen, der opdager at jeg leder efter 
hjælp til at dulme min uro i Minplan” 

Der er også et entydigt ønske blandt de 
interviewede om at beholde Minplan i fremtiden. 

”Selvom jeg i en periode ikke føler, at jeg har brug 
for den. Så er det en tryghed for mig. At jeg kan 
arbejde videre, hvorfra jeg stoppede...næste gang 
jeg ikke kan styre det...”  

Der er også kritiske bemærkninger. Såsom ønsker 
til ændringer af nogle af Minplans moduler og 
decideret udviklingsønsker såsom mere 
information og hjælp til de pårørende. Endvidere 
kan Minplan godt virke overvældende for de 
borgere, der modtager Minplan, når de er i en 
meget dårlig periode.
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Det er også vigtigt at fremhæve, at Minplan
+ ikke på nogen måde erstatter 
den menneskelige kontakt. Men der imod kan 
bidrage til at borgeren arbejder med at rykke 
grænser og skaber relationer.  

Minplan arbejder ud fra en kognitiv metode. Det 
kræver energi og tid at blive fortrolig det. Både for 
nye borgere og nye medarbejdere.  Det er 
således i høj grad nødvendigt med støtte fra 
ledere og andre medarbejdere.  

Sektorovergange

Nogle af medarbejderne arbejder både som 
bostøtte i kommunen og som tilkaldevikar på 
sengeafsnit i Psykiatrien. 

"Det er rart at borgerne har de samme værktøjer 
i Psykiatrien og i kommunen. Jeg er sikker på, 
at det gøre det nemmere for nogle borgere. At 
der er et fælles værktøj."

Borgere med psykiatriske og sociale 
problemstillinger har ofte kontakt med mange 
professionelle inden for forskellige sektorer og 
fagligheder i det nære sundhedsvæsen. Lige fra 
egen læge, praktiserende psykiater og social 
psykiatrien til voksenstøtte, jobcenteret, 
familieenheden og somatiske hospitaler. Der er 
derfor et hav af kontaktflader, behandlingsplaner, 
udviklingsplaner og mål, som den enkelte borger 
skal forholde sig til. Dette er problematisk 
især i behandlingen af psykiatrisk syge 
borgere, da disse borgere ofte ikke har det 
kognitive eller mentale overskud til at forholde 
sig til alle disse aftaler, krav og services. 
Minplan kan hjælpe borger, kommune og region 
med at der arbejdes samme vej med fokus på 
samme mål og advarselstegn.

4.2.3   Logbøgerne 
Der er grundlæggende en høj grad af 
overensstemmelse mellem data i observations-
studier, interview og logbøger, hvilket vil sige langt 
overvejende positiv grundholdning. 

Således oplever de fleste borgere en øget grad af 
glæde og frihed med muligheden for et 
selvstændigt liv i selskab med andre vha. 
Minplan.  

”Jeg synes, jeg magter flere ting disse 
dage” (borgercitat i logbog) 

En af borger angiver at det er positivt at han 
med Minplan kan tage på restaurant og 
spise sammen med andre.  Samværet med 
andre  og den sociale interaktion under 
måltidet reducerede hans symptomer og det 
fik han det bedre  
af . 

En medarbejder påpeger vigtigheden af at man 
som medarbejder forstår Minplan og bruger appen 
til at øge borgerens reflektionsniveau om egen 
formåen, ønsker og fremtidsplaner.  

"Det som jeg arbejder med borgeren omkring 
"huskes" i Minplan. Det er rart for borgeren og jeg 
selv, at vi ikke starter forfra hver gang. Ved at 
bruge Minplan kan vi bare arbejde videre og 
borgeren kan se udviklingen, hvad der også højner 
reflektionsniveauet.

I logbøgerne er der også fremhævet både negative 
og positive elementer af brugen af Minplan
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Positive effekter: 
 Borgeren nyder mere frihed nu
 Borgeren kommer lidt mere ud og møder nye 

mennesker.
 Giver en større grad af frihed i hverdagen.
 Giver anledning til stolthed og glæde, som følge 

af at turde mere

Negative effekter: 

 Borgeren glemmer at bruge Minplan
 Misforstået brug af Minplan tager

opmærksomhed.

4.2.4   Spørgeskemaundersøgelsen 
Data fra spørgeskemaundersøgelsen ligger i 
forlængelse af og understøtter data fra 
observationsstudierne, interview og logbøger. 

Således og med hensyn til borgernes selvhjul-
penhed, så er 85,5 % af borgerne Helt enige/ 
Enige i at Minplan er nyttig for dem.  
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Det fremgår endvidere at 79,5% af borgerne er Helt enige/ enige i at Minplan er let at bruge 

Som kuriosum kan nævnes at 85% af borgerne vil anbefale Minplan til andre: 

Efter præsentation af data fra observationsstudier, 
interviews, logbøger og spørgeskemaunder-
søgelsen, konkluderes der i det følgende afsnit 

4.2.5 på samtlige data vedr. borgernes samspil 
med Minplan/ livskvalitet. 
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4.2.5   Samlet om borgersamspil  med 
teknologien og livskvalitet,  samt tildeling af 
scoretal 
Opsummerende fremgår det af observations-
studier, interview, logbøger og spørgeskema-
undersøgelsen, at der er store og tydelige fordele 
for borgerne ved implementering af Minplan.

For det første og hvad samspil (selvhjulpenhed og 
betjeningsvenlighed) angår, så er der i ud-
gangspunktet store forskelle på, hvor selvstændigt 
borgere opererer med Minplan. Dette skyldes 
primært borgernes forskellige tilstande og 
ressourcer, men handler undertiden også om 
medarbejdernes fortrolighed med Minplan 
(indstillingsmuligheder), fagligt-kreative 
påhitsomhed, den stedlige (positive/ negative) 
holdning til Minplan. 

Minplan bidrager ikke kun til mange af 
borgernes øgede selvstændighed men også 
sundhed, idet mange af dem får bevæget sig 
mere og kommer ud og får frisk luft.  

Der er en række fordele ved at borgerne opnår 
mere selvstændighed med Minplan, fx 
kan medarbejderne hurtigt guide borgerne i 
kritiske situationer ved at henvise til Minplan og 
gennemgå indholdet med borgeren.  

Den fagligt-kompetente visitation er vigtig  
for at finde frem til de beboere som profiterer af 
teknologien, og denne visitation er en 
forudsætning for en vellykket implementering. 
Udover de definerede visitationskriterier skal man 
også være obs. på forskellige andre forhold: 
såsom andre sygdomme og misbrug. I 
forhold til at dæmpe misbruget så kan 
Minplan også der være et godt 
hjælpende  redskab i værktøjskassen.  

85,5% af borgerne mener at Minplan hjælper dem. 
79,5% oplever at Minplan er nem at 
bruge. 

For det andet og hvad angår værdighed og 
oplevet serviceniveau, så oplever medarbejderne 
at beboerne får øget selvværd og værdighed. 
Der ud over støtter Minplan det sociale aspekt, 
som giver  stolthed, glæde og frihed for borgerne. 

På denne baggrund får Minplan scoren 5 for 
beboeroplevet samspil med teknologien 
(selvhjulpenhed og betjeningsvenlighed)  og 
scoren 5 for borgeroplevet livskvalitet (værdighed 
og oplevet serviceniveau). 

4.3   Medarbejderoplevet arbejdsmiljø og 
arbejdsprocesser/ organisatoriske forhold  
Inden vi i afsnit 4.4 skal se på teknologiens 
funktion/ stabilitet, skal vi i dette afsnit 4.3 
fokusere på medarbejderoplevet arbejdsmiljø og 
arbejdsprocesser/organisatoriske forhold´ ved 
spisemaskinerne. Jfr. figur 2 indgår der i dette 
afsnit data fra interviews af medarbejdere og 
ledere og gruppefokusinterview 

4.3.1   Interviewene 
Det fremgår af interviewene at det er vigtigt at 
ledelsen sikrer at alle medarbejdere er positive og 
motiverede overfor teknologien, - bare én negativ 
medarbejder kan sprede dårlig stemning 
blandt borgere og kolleger. At ledelsen 
sætter Minplan+ på dagsordenen, spørger ind til 
den i hverdagen og at sætte de nødvendige timer 
og ressourcer af, bidrager til at skabe motivation. 
Det er vigtigt at der støttes op og motiveres 
omkring indførelsen af Minplan+, således at man 
sikrer opbakning fra alle i personalegruppen.  
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Minplan bør implementeres i en stabil 
periode, fx ikke i en kritisk periode, hvor 
situationen er stresset.   

Måden at introducere Minplan på til 
de forskellige borgere bør nøje overvejes. 
Nogle borgere har allerede appen fra deres 
behandling i Psykiatrien. Andre skal 
introduceres for den i kommunen. Det er 
vigtigt at evaluere den enkelte borgers 
situation med jævne mellemrum, især i 
begyndelsen. 

Det er tidskrævende at lære at bruge 
Minplan optimalt. Det er også naturligt at 
forandringer skaber en grad af skepsis og 
lidt modstand i begyndelsen, men normalt 
falder det hurtigt indpas hos personale og 
borgere og blev en naturlig del af dagligdagen.  

I relation til det psykiske arbejdsmiljø gives 
der udtryk for at arbejdet med Minplan har 
været godt fagligt og personligt - et lyspunkt i 
en tid med mange nedskæringer. Det er 
fagligt bekræftende for personalet at se, at 
borgerne bliver stolte og glade for deres 
udvikling og der skabes mere ligeværdig 
kommunikation og vidensdækning.   

”Det er noget af det mest fantastiske jeg 

har oplevet i de 12 år jeg har været 

her 

”(medarbejdercitat) .

Medarbejderen uddyber, at det giver ro i sindet at 
borgeren kan række ud og udløse en digital 
besked, når tingene er ved at køre af sporet. Så  
borgeren ikke føler at hjælpen er så lang væk. 

Sammenfattende vurderes det ud fra interviewene 
at holdningen omkring Minplan er positive i 
forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø/
arbejdsprocesser.
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4.3.2   Samlet om medarbejderoplevet 
arbejdsmiljø og arbejdsprocesser /org. 
forhold, samt tildeling af scoretal 
Opsummerende fremgår det af 
interviewene, at der er betydelige fordele hvad 
angår arbejdsmiljø/ arbejdsprocesser/ 
organisatoriske forhold ved implementering af 
spisemaskine-teknologien. 

For det første og hvad angår arbejdsmiljøet 
udtrykker de interviewede at Minplan er god 
både for det fysiske og det psykiske 
arbejdsmiljø. Det opleves ikke mere så stressende 
at måtte forlade en borger, som har det dårligt og 
det har givet forbedret arbejdsglæde.  

Minplan har været nem at implementere og den 
er sjældent valgt fra af borgeren selv 

Hvad angår arbejdsprocesser/org. forhold, så 
bemærkes det at man gerne ville have adgang til 
lokal hjælp. Det er klart at foretrække, at man 
lige kan spørge en kollega til råds, end at man 
skal læse og se vejledningerne.  

Desuden bør Minplan indføres i en stabil periode.

Minplan er lidt tidskrævende at 
implementere, idet det er individuelle forhold der 
skal tages i betragtning.  For de borgere der 
allerede har Minplan med sig fra Psykiatrien er 
tidsperspektivet væsentlig mindre. 

Det er en vigtig ledelsesopgave at skabe 
motivation og positiv indstilling til Minplan -bare 
én negativ medarbejder kan sprede dårlig 
stemning og modstand på implementeringen. Det 
er naturligt med modstand og skepsis i 
begyndelsen, som så er klinget af efter nogen 
tid.   

Det udtrykkes at Minplan er et lyspunkt i en ellers 
svær og trang tid med nedskæringer

På denne baggrund tildeles Minplan 
scoren 5 for medarbejderoplevet arbejdsmiljø og 
scoren 4 for arbejdsprocesser og organisatoriske 
forhold (se scorekort i bilag 1). 

4.4   Teknologiens funktion og stabilitet 
I dette afsnit 4 skal vi opholde os ved området 
´teknologiens funktion (kvalitet, nøjagtighed, 
design, support) og stabilitet (driftssikkerhed og 
holdbarhed)´, for i afsnit 5 at kunne sammenholde 
alle 4 områder/ 8 vurderingsparametre og 
konstruere en samlet VTV for Minplan. Jfr. figur 
2 indgår der i dette afsnit data fra 
observationsstudier, interviewene, spørgeskema 
og indblik i koden.

4.4.1   Observationsstudierne 
Af optagelserne og de observationer der er 
foretaget fremgår det, at Minplan forsøges  
anvendt til mange forskellige situationer, 
sygdomssymptomer og episoder i hverdagen. 
Borgerne ændre løbende uden problemer 
krisesymptomer og strategier efter, hvad der 
foregår i deres liv. 

Eksempelvis bruger en borger både Minplan til 
håndtering af panikangst og et misbrug, der begge 
ellers er invaliderende i hverdagen. Flere af 
borgerne har lagt støttende strategier ind i 
Minplan, der omhandler andre tilbud i kommunen 
såsom eksempelvis gruppeforløb.  

Mange af borgerne bliver hurtigt selvkørende i 
Minplan og gør den til et meget personlige 
værktøj. Det er derfor heller ikke alle borgere, der 
vil dele indholdet med pårørende eller sende 
kriseplanen krypteret til journalsystemet. 
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4.4.2   Interviewene 
Der gives udtryk for at Minplan er let at blive 
fortrolig med og arbejde med. En borger fortæller

”Jeg har altid min telefon på mig og bliver mindet 
om at jeg skal arbejde og forbedre mig. ”

Teknologien er konstant nærværende og 
borgerne har altid telefonen indenfor rækkevidde. 
Det giver derfor god mening for borgerne lige 
at besøge Minplan, når der er brug for det.

Et kritisk punkt ift. stabiliteten er offline funktionen, 
Borgeren skal vide på forhånd, hvornår de er ude 
n netværk, så de via offline funktionen kan gemme 
en lokal udgave på telefonen. Men enkelte 
borgere har oplevet pludselig ikke at kunne 
få adgang pga. netværksproblemer.

Der er foreslået forbedringer af følgende: 

 Offline funktionen skulle gerne kunne 
gemme automatisk lokalt på telefonen.

 Login proceduren er besværlig, hvis man ikke
har fingerprint eller ansigtsgenkendelse.

4.4.3 Logbøgerne 
Af noterne om Minplan fremgår det at: 

 Der skal gøres mere opmærksom på, at man 
kan slå notifikationer til, mange overser det.
 Gør gerne opmærksom på, at man selv kan 

bestemme, hvilke moduler man vil have synlige.
 Gør det meget tydeligere for borgerne at de skal 

gennemse videoerne.
 Kan noget af Minplan læses højt?
 Kan det være en ide at lave en Inspirationsbank 

for advarselstegn?

Fra en af medarbejdernes logbog står der: 

”Inspirationsbank er god men borgeren har lidt 
svært ved at overskud at skrive alt for meget tekst 
til strategier selv. Han syntes, at der er meget tekst 
han selv skal skriv kan virke 
uoverskuelig.” (logbogsnotat) 

Inspirationsbanken har 100 forskellige strategier, 
som borgerne kan besøge, hvis de har brug for 
afledning. Disse strategier kan importeres til 
borgernes egne kriseplan, hvor også borgeren kan 
modificere teksten, så den bliver mere personlig og 
genkendelig.

En anden medarbejder har skrevet: 
" Der må gerne være flere eksempler udfyldt i de 
forskellige funktioner, da det er svært selv at finde 
på. Min borger bruger kun appen når han har det 
dårligt, og denne støtte vil gøre det nemmere for 
ham" (logbogsnotat) 

I den omtalte version af Minplan var 3 eksempler 
udfyldt på forhånd. Det vil sige 3 strategier, 3 
advarselstegn og 3 fremtidsdrømme. Ønsket om 
flere eksempler er skrevet ind i leverandørens 
udviklingsplaner.
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4.4.4   Indblik i koden 
Minplan hentes fra AppStore og Google 
Play hvor indefra man også kan få et lille 
indblik i antal crash and bug, der 
potentielt kunne genere borgerne

Kigges på iPhone har der været et crash hos én 
borger indenfor de sidste 3 mdr. Mindre gør sig 
gældende for android, hvor der ingen crash har 
været. Det er derfor en rimelig driftsikker og 
stabil teknologi at anvende for borgerne 

Heller ikke hverken medarbejder eller borgere har 
ytret kritik af ustabilitet i Minplan, hverken 
med hensyn til bugs, crashes eller 
lignende oplevelser, der kan ødelægge 
oplevelsen og gøre borgerne og 
medarbejderne usikre i arbejdet. 
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4.4.5   Samlet om Teknologiens funktion/ 
stabilitet´, samt tildeling af scoretal 
Opsummerende fremgår det af observations-
studier, interviews, logbøger og spørgeskema-
undersøgelsen at der er gjort erfaringer med 
mange forskellige måder at bruge Minplan på 

Der ses  ikke umiddelbart nogle vanskeligheder 
med funktionerne i Minplan ej heller med 
stabiliteten. 

Holdbarheden for Minplan for både iPbones og 
android telefoner vurderes at være rigtig god, 
dels fordi der ikke er oplevet nævneværdige 
crashes eller bug, dels baseret på kodens 
performance i Play og AppStore. 

På denne baggrund tildeles Minlan scoren 4 for 
teknologiens funktion (kvalitet, nøjagtighed, 
design, support) og ligeledes scoren 5 for 
teknologiens stabilitet (driftssikkerhed, 
holdbarhed) (se scorekort i bilag 1).    

5. Afrunding af VTV om Minplan
I dette opsummerende og afsluttende afsnit 5 
beskrives og tegnes der først et samlet billede af 
Minplan ud fra scoretallene i de 8 
vurderingsparametre. Tallene adderes med 
henblik på at give en samlet VTV-score (se bilag 
2), der som samlet ”karakter” udtrykker 
Minplan totale, fremtidige potentiale (afsnit 
5.1).

Derefter beskrives en række implementerings-
anbefalinger baseret på erfaringer og 
indsamlede data (afsnit 5.2), og med en 
afrundende konklusion (afsnit 5.3) og en 
perspektivering (afsnit 5.4) sættes det endelige 
punktum for VTV´en. 

5.1   Den samlede VTV og det samlede 
scoretal for Minplan
De scorer der er afgivet for hver af de 4 områder/ 
8 vurderingsparametre skal nu adderes med 
henblik på at give Minplan samlet VTV-score 
(en samlet karakter). Scorerne som tidligere er 
tildelt er: 
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Den samlede VTV-score er således: 5+5+5+4+5+5+4+5= 38 point i alt. Jfr. ´Tabel for 
samlet VTV-score´ (bilag 2) kan Minplan karakteriseres ved følgende: ”

Velfærdsteknologien har stort potentiale. Den skaber tydelige positive effekter uden nævneværdige 
udfordringer, og er en relevant implementeringskandidat på kort sigt.”. 

Illustreret i et mere optisk perspektiv er de 8 scorer for Minplan repræsenteret ved den stiplede linje 
i nedenstående figur: 

 teknologiens arbejdskraftbesparelse i projektet og ved national implementering: 5
 andre økonomiske forhold (ressourceforbrug, anlægs- og driftomkostninger samt afskrivningstid): 5
 borgeroplevet livskvalitet (værdighed og oplevet serviceniveau): 5
 borgerroplevet samspil med teknologien

(selvhjulpenhed og betjeningsvenlighed): 4
 medarbejderoplevet arbejdsmiljø: 5
 arbejdsprocesser og organisatoriske forhold: 5
 teknologiens funktion (kvalitet, nøjagtighed, design, support): 4

teknologiens stabilitet (driftssikkerhed, holdbarhed): 5

Figur 3: Illustration af VelfærdsTeknologiVurdering® (VTV) Minplan

Personaleoplevede arbejdsprocesser 
- Organisatoriske forhold

Personaleoplevet 
arbejdsmiljø 

Beboernes samspil med 
teknologien: 
- Selvhjulpenhed
- Betjeningsvenlighed

Beboernes livskvalitet: 
- Værdighed
- Oplevet serviceniveau

Andre økonomiske forhold: 
- Ressourceforbrug ved

implementering
- Anlægs- og driftsomkostninger
- Afskrivningstid

Arbejdskraftbesparelse: 
- Tidsforbrug
- Økonomi ved national

implementering

Teknologiens stabilitet: 
- Driftsikkerhed og

holdbarhed

Teknologiens funktion: 
- Kvalitet, nøjagtighed, design
- Support
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5.2   Anbefalinger ved implementering 

Alle involverede medarbejdere, faglige res-
sourcepersoner, ledere og borgere har gjort 
mange og vigtige erfaringer i forhold til 
teknologiens implementering. Denne viden er ind-
samlet med primært interviews og logbøgsnoter, 
og præsenteres nedenfor.  

Implementering forudsætter ledelsesopbakning, 
og en positiv italesættelse og holdning til tekno-
logien sætter en vigtig ramme om implemen-
teringen. Motivationen for teknologien kan 
faciliteres ved at sætte tid og ressourcer af 
til implementeringen. Endvidere 
skal  krisehåndtering og Minplan sættes 
på dagsordenen til møder og ledelsen skal 
løbende spørge ind til hvordan det går.   

Det er også vigtigt at sikre sig at der løbende og i 
hverdagen blandt personalet og beboerne er en 
positiv indstilling til og motivation for at anvende  
Minplan, ellers er det meget svært at få dem 
godt implementeret. 

At medarbejderne selv prøver at downloade 
Minplan og arbejder med den, er også en 
anbefaling, -det er en fordel -konkret - at have 
været i borgerens sted. 

Endvidere anbefales det at en medarbejder i 
enheden bliver superbruger og at vedkommende 
har til opgave at understøtte, oplære og 
sætte fokus blandt kolleger (i de relevante 
vagter) både i forhold til praktiske indstillinger 
og telefon teknisk. Super-brugerens 
fortrolighed med brug og anvendelse af 
Kriseplaner og metode kan desuden føre til, 
at vedkommende spotter evt. potentielle 
(nye) brugere. 

Når en borger skal have Minplan er det godt at 
der bliver lavet en simpel italesættelse af 
mulighederne direkte målrettet den enkelte 
borger. Samtidig skal der 

holdes et vågent øje med borgerens brug af 
Minplan - især i opstartfasen - indtil borgeren er 
blevet fortrolig med metoden.  

Endelig er det væsentligt løbende at dokumentere 
effekt og hvorledes det går med Minplan for 
den enkelte borger - notater vedrørende dette kan 
fx føres i borgerens journal. 

Nedenstående tabel 6 opsummerer de aktiviteter, 
initiativer og forhold man skal være opmærksom 
på for at høste og realisere gevinsterne: 

Hvis man i implementeringen af Minplan+ 
arbejder med afsæt i ovennævnte anbefalinger, 
kan Minplan+ blive en naturlig, effektiv, 
selvstændighedsgørende og økonomisk-positiv 
del af hverdagen for både borgere og 
medarbejdere. 

Sammenfattende kan man sige, at succesen med 
en Minplan+ afhænger af den måde den 
bliver introduceret og taget i brug på. 
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Tabel 6: AKTIVITETER, INITIATIVER OG FORHOLD MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FOR AT 
HØSTE OG REALISERE GEVINSTER

Før implementeringen af 
Minplan

Ledelsen igangsætter og italesætter formålet med 
implementering af Minplan, superbrugere vælges og oplæres, 
implementeringsprojekt- og mødestruktur aftales 

Borgere og pårørende orienteres om den forestående 
implementering 

Der gennemføres e visitering af borgere. På baggrund af 
dette vurderes det, hvilke borgere, der vil kunne profitere 
af en Minplan. 

I opstartsfasen med Minplan Medarbejderne involveres og undervises i Minplan 
funktionsmåde, indstillings- og tilpasningsmuligheder 

Opsætning, programmering og ibrugtagning af Minplan i 
forhold til den enkelte borger 

Løbende tilpasning/ justering/optimering i forhold til ændringer i 
den enkelte borgers niveau 

Dialog om implementeringen: Fokus på hvad der kan 
gøres for at optimere den enkelte borgers anvendelse af 
Minplan 

Fokuseret opmærksomhed på at undgå indlæggelser og 
skabe besparelse (udnytte Minplans potentiale, støtte 
eksperimentering, kreativitet og udvikling af borgeren) 

I fasen hvor Minplan er i drift Tilpasning/ justering/optimering i forhold til den enkelte borgers 
ændrede niveau 

Opmærksomhed på evt. nye potentielle borgere til 
Minplan

Fokuseret opmærksomhed på at undgå indlæggelser 
og skabe besparelse (udnytte Minplan+s potentiale, 
støtte eksperimentation, kreativitet og udvikling af brugen) 
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5.3   Konklusion 
Nærværende VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) 
omhandler og evaluerer de følger og resultater 
om Minplan, der er indsamlet fra 2017-2020 i 
Danmark. 

VTV´en har undersøgt flg. 4 områder/ 8 
vurderingsparametre: teknologiens 
arbejdskraftbesparelse/økonomi, borgernes sam-
spil med teknologien/livskvalitet, arbejdsmiljø og 
arbejdesprocesser/organisatoriske forhold samt 
Minplans ydeevne/ stabilitet. 

De 4 områder undersøges udfra data fra  
observations-studier, interviews, logbogsnoter og 
en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere 
som bruger Minplan. 

Først i forhold til arbejdskraftbesparelse/økonomi. 
Det er i VTV´en beregnet, at med en gen-
nemsnitlig indkøbspris på 10.787 kr. det første år 
og 4788 kr pr. borger det efterfølgende år. Minplan 
skal dermed bare forebygge én 
dagsindlæggelse på en pyskiatrisk afd. om 
året for at være betalt hjem. 

En forudsætning for at skabe en sådan ar-
besparelse er først og fremmest at der 
foretages en faglig visitation af de enkelte, 
potentielle borgere. Det er yderst essentielt at der 
er et godt match mellem teknologien og borgeren, 
hvorfor der også efter implementeringen skal 
følges op og støttes med henblik på at borgeren  
mestrer Minplan og får et godt samspil med, 
livskvalitet og udbytte af den.  

En skærpet og italesat opmærksomhed fra 
ledelsens side, kan tænkeligt 

generere en endnu større ressourcebesparelse 
end der er demonstreret i nærværende projekt.   

De to vurderingsparametre som er blevet tildelt 
med reference til området arbejdskraftbesparende 
potentiale/ økonomiske forhold er hhv 5 og 5. 

Undersøgelsen af borgernes samspil med 
teknologien/livskvalitet gav anledning til langt 
overvejende positive erfaringer. Borgeren giver 
udtryk for, at brugen af  Minplan har medvirket 
til større selvstændighed, selvtillid, frihed, 
sundhed (i forhold til at komme ud og bevæge sig 
mm) og bedre livskvalitet. De kritiske 
bemærkninger omhandler, at bostøtte skal hjælpe 
med at holde fokus, da borgerne med ringe 
sygdomserkendelse m.m. kan glemme at bruge 
den.   

Som udgangspunkt dannes der dog et klart og 
positivt billede af Minplan, bl.a. medvirker den 
også til at skabe et anderledes ligeværdigt 
vidensforhold mellem medarbejdere og 
beboere. Glæden ved at kunne klare sig 
selv betyder at borgerne føler en større grad 
af værdighed og selvværd i hverdagen og de 
nyder at kunne håndtere tingene selv. . Den 
øgede følelse af uafhængighed og mestring af 
egen sygdom understøtter drømmen, som flere 
af borgere har, om at komme til at leve et mere 
selvstændigt liv uden så meget hensyn til deres 
lidelser. 

Måden hvorpå Minplan introduceres, im-
plementeres og ´følges op´ på er -ligesom 
visitationen- meget afgørende i forhold til hvordan 
udfaldet bliver. Det er eksempelvis vigtigt at 
borgeren har et vist overskud, ressourcer og 
ønske om at kunne håndtere Minplan 
selvstændigt og mestrer coping strategier, 
således at alvorlige kriser kan tages i opløbet. 
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De to vurderingsparametre som er blevet tildelt 
med reference til området beboernes samspil med 
teknologien og livskvalitet er hhv. 4 og 5. 

Implementeringen af Minplan har givet 
anledning til ændrede arbejdsmiljøforhold og 
arbejdsgange/ arbejdsprocesser. Bl.a. viste det 
sig at fagligheden blev forstærket og 
medarbejderne fik endnu mere fokus på at 
bruge Minplan til at sætte personlige mål, ændre 
på tankegange og dermed arbejde på at ændre 
adfærd på en mere struktureret og konstruktiv 
måde

Udover de førnævnte forudsætninger for en 
vellykket implementering bør desuden nævnes, at 
en lokal ledelses-sikret motivation, positiv indstil-
ling til og omgang med Minplan er en 
afgørende og ubetinget forudsætning for at høste 
gevinsterne.  

Det er i forlængelse heraf vigtigt at der er 
tilstrækkelig tid og ressourcer sat af til implemen-
tering og opfølgning, at superbrugere/ medar-
bejderne læres op samt at der er god support/ 
service fra leverandøren .  

Hvad angår det psykiske arbejdsmiljø har 
Minplan resultateret i en større arbejdsglæde, 
en mindre stressende hverdag og et personligt 
og fagligt udbytte. 

Andre forudsætninger for at skabe besparelse 
omhandler at der i miljøet og kulturen udvikles 
og praktiseres en skærpet opmærksomhed til 
at Minplan løbende indstilles/ programmeres til 
den enkelte borger i hverdagen. Især hvis 
borgeren ændre livssituation eller 
funktionsniveau. Desuden at der arbejdes med 
at afprøve flere, nye, fagligt-kreative og 
anderledes måder at håndtere borgernes 
problemstillinger på, så borgeren bliver mere 
uafhængig af hjælp og selvstændig.   

De to vurderingsparametre som er blevet tildelt 
med reference til området arbejdsmiljøforhold og 
arbejdsgange/ arbejdsprocesser er hhv. 5 og 5. 

I forhold til teknologiens funktion og stabilitet er 
der brug for tålmodighed og kreativitet fra 
personalets og borgerens side. Det kræver viden 
og erfaring, tid og adskillige forsøg og at finde ud 
af præcis hvad og hvilke løsninger, der egner sig, 
bedst til den enkelte borger.   

Desuden skal det nævnes, at det er et ønske om 
en videreudvikling af Minplans offline funktion, 
samt mindre andre ønsker, som leverandøren har 
taget med i udviklingsplanerne.  

Minplan har haft god holdbarhed i projektet 
idet der ikke har været nævneværdige crash 
og bugs, som har generet hverken borgere eller 
personale.  

De to vurderingsparametre som er blevet tildelt 
med reference til området teknologiens funktion/

stabilitet er hhv 4 og 5. 

--- 

På grundlag af scoretallene fra hver af de 4 
områder/ 8 vurderingsparametre får spise-
maskinen en samlet score på 38 point og opnår 
dermed 5 stjerner ud af 5 mulige. Efter tabellen for 
samlet VTV-score (bilag 2) leder dette til at 
spisemaskinen samlet karakteriseres således: 
”Velfærdsteknologien har stort potentiale. Den 
skaber tydelige positive effekter uden 
nævneværdige udfordringer, og er en relevant 
implementeringskandidat på kort sigt”.  
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5.4   Perspektivering 
Som tidligere nævnt i afsnit 2.4 er 11 beboere 
udgået undervejs i projektet, og min. 21 andre 
beboere var kandidater til spisemaskinerne men 
blev valgt fra af den faglige visitation eller kort 
efter de havde prøvet spisemaskinen. Der er 
således medgået en del tid og ressourcer i forhold 
til at fremfinde og konkretisere de beboere der 
kan profitere af spisemaskinen. Disse tal indikerer 
imidlertid også at der i projektet er tale om en 
sårbar og følsom målgruppe og at bostederne har 
haft stor entusiasme omkring fremfinding af 
egnede beboere. En helt fjerde læsning af og 
eftertanke på tallene kunne være, at de bekræfter 
nødvendigheden af at man har en kompetent, 
faglig refleksion og visitation af spisemaskinen.  

Men hvem er egentlig målgruppen for 
Minplan? Kunne målgruppen være andre og 
flere end hjemmeboende borgere efter 
Servicelovens § 85,  Sundhedsloven § 138 og 
mentorordningen i LAB-loven?  

For det første er der ikke tvivl om, at der var 
en hel del flere borgere, der kunne profitere af 
en Minplan, end de(t antal) personer der 
direkte er ramt af alvorlig psykisk kriser. For 
eksempel testes Minplan pt på borgere med 
forskellige andre behov. Eftertanken herpå er, 
at man som visiterende instans skal være både 
meget åben, observant og nysgerrig/ opsøgende i 
forhold til hvilke borgere, der kan have 
glæde af Minplan. Således kan der godt i 
forvejen være kendskab til borgere, der har 
haft bostøtte længe eller der er ny-tilflyttet, som 
viser sig at kunne profitere af teknologien.   

For det andet kan målgruppen for en 
Minplan også omfatte unge/børn med angst 
eller lignende.

I de tilfælde kunne Minplan udfyldes hos 
sundhedsplejersken eller studievejlederen. Så 
ledes at de allerede på et tidligt tidspunkt 
begynder at arbejde med coping strategier og 
recovery, og ikke først når de er voksne og 
tilstandene måske er blevet mere alvorlig. 
Dette ville både det pågældende barn have 
glæde af, vedkommendes nærmeste m.fl.  

For det tredje kunne målgruppen også være 
kvinder på krisehjem. Eller kvinder der lever med 
vold i hjemmet. Minplan er allerede i brug i den 
sammenhæng i Spanien, hvilket desuden leder 
hen til at Minplan udmærket kan bruges af såvel 
hjemmeboende som ´institutionaliserede´ 
personer. 

For at fremme en øget brug af Minplan 
generelt i Danmark kræver det at kommunale 
sagsbehandlere på hjælpemiddelområdet, visi-
tatorer og medarbejdere indenfor Sundheds 
og socialområdet tilføres viden om de 
kognitive metoder og Minplans eksistens, 
virkemåde, potentiale samt potentielle 
målgrupper.  

Hvad der desuden kunne være anvendeligt i 
forhold til spisemaskiner, var at der blev foretaget 
en sammenlignende test af de 6-8 eksisterende, 
forskellige modeller og typer af spisemaskiner. 
Hvilke ligheder og forskelle har de i forhold til 
teknik/ teknologi, design, holdbarhed mm? Hvilke 
målgrupper/funktionstab matcher de hver især? 

På en noget længere og fremtidig bane kunne det 
være interessant at arbejde med udvikling af et 
spisehjælpemiddel der i endnu højere grad, nemt, 
automatisk og mere intuitivt ´tilpasser sig og 
kommer til beboeren´ i stedet for (som nu) hvor 
beboeren -i hvert tilfælde hvad nogle forhold 
angår- skal ´tilpasse sig spisemaskinen´, 
(re)positioneres mm. 

Mange tiltag kan gøres og forhold kan 
undersøges ift spisemaskiner, men alt andet 
lige ligger der en klar, relativt lethentet gevinst 
for både borgere, medarbejdere og 
samfunds-økonomi i - med det samme - at 
opstarte imple-mentering af eksisterende 
spisemaskiner. 
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Bilag 1 

Tabel for score på hvert af de 8 vurderingsparametre i en VTV 

Definitionerne er udtryk for overordnede retningslinjer for de enkelte vurderinger.  
Scorekort: Arbejdskraftbesparende potentiale (tidsforbrug og økonomi ved national implementering) 

Score Definition 
5 Teknologien har stort potentiale for arbejdskraftoptimering. Den teknologiske 

løsning erstatter eller ophæver hele og komplette arbejdsprocesser. 
4 Teknologien har et velfunderet arbejdskraftoptimeringspotentiale, og det er 

ukompliceret at realisere dem i forhold til omlægning af arbejdsprocesser.    
3 Teknologien har arbejdskraftoptimeringspotentiale, men der kan betydelige 

være udfordringer i at realisere dem, eller potentialet spiller ikke nogen rolle i 
forhold til teknologien. 

2 Teknologien har begrænset potentiale for arbejdskraftoptimering. Det er 
tvivlsomt om dette potentiale seriøst opvejer de øvrige konsekvenser af 
arbejdsprocesomlægningerne.  

1 Teknologien giver ingen eller et negativt arbejdskraftoptimeringspotentiale. 

Scorekort: andre økonomiske forhold (ressourceforbrug ved implementering, anlægs- og driftsudgifter, 
afskrivningstid) 

Score Definition 
5 Teknologien er omkostningstung i et niveau der er ubetydeligt. 
4 Teknologien er omkostningstung i et niveau der påvirker ibrugtagning i nogen 

grad. 
3 Teknologien er omkostningstung i et niveau der sætter visse begrænsninger for 

ibrugtagning. 
2 Teknologien er omkostningstung i et niveau der virker som en alvorlig 

udfordring for ibrugtagning. 
1 Teknologien er omkostningstung i et niveau der entydigt hindrer ibrugtagning. 

Scorekort: orgeroplevet samspil med teknologien (selvhjulpenhed og betjeningsvenlighed) 

Score Definition 
5 Teknologien er betjeningsfri for brugeren eller indgår uden problemer i 

interaktion med alle typer af relevante brugere.  
4 Teknologien er relativt betjeningsfri, betjening er intuitiv eller kan nemt læres 

inden for en kort periode for den typiske bruger i målgruppen. 
3 Teknologien er betjeningstung, men interaktion kan foregå relativt problemfrit 

efter en vis tillæring der passer med målgruppen. 
2 Teknologien er betjeningstung og kræver en betydelig indsats for at kunne 

anvendes af målgruppen. 
1 Teknologien kan reelt ikke betjenes eller benyttes af målgruppen. 
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Scorekort: Borgeroplevet livskvalitet (værdighed og oplevet serviceniveau) 

Score Definition 
5 Teknologien forbedrer brugerens livskvalitet betydeligt og entydigt. Brugerne 

har stor glæde af teknologien. 
4 Teknologien har potentiale til at forbedre brugerne livskvalitet. De er 

ukomplicerede at indfri. 
3 Teknologien har et vist potentiale til at forbedre livskvalitet. På andre parametre 

har teknologien perspektiver, der ikke peger i retning af forbedringer af 
livskvalitet. Alternativt har potentialet ikke nogen rolle i forhold til teknologien.  

2 Teknologien har kun begrænset betydning i positiv retning for brugerens 
livskvalitet.  

1 Teknologien giver ingen livskvalitetsforbedringer eller har en decideret negativ 
indflydelse på livskvaliteten.  

Scorekort:  Medarbejderoplevet arbejdsmiljø 

Score Definition 
5 Teknologien har store og entydige arbejdsmiljøgevinster. 
4 Teknologien har velbeskrevne arbejdsmiljøgevinster, der kan realiseres 

problemfrit. 
3 Teknologien har visse arbejdsmiljøgevinster, men der kan være forskellige 

tilknyttede forhold, der gør gevinsterne svære at realisere, eller potentialet 
spiller ikke nogen rolle i forhold til teknologien. 

2 Teknologien har begrænset potentiale til at forbedre arbejdsmiljø, og det er 
tvivlsomt om eventuelle gevinster entydigt opvejer eventuelle nye udfordringer. 

1 Teknologien har ikke potentiale til at forbedre arbejdsmiljøforhold eller har en 
negativ effekt på arbejdsmiljøforhold. 

Scorekort: Medarbejderoplevet arbejdsprocesser og organisatoriske forhold 

Score Definition 
5 Teknologien kan adopteres direkte ind i det eksisterende system uden 

tilpasninger af nævneværdig karakter. 
4 Teknologien kan adopteres i det eksisterende system med kun få og små 

problemer med tilpasning. 
3 Teknologien kan adopteres i det eksisterende system, men tilpasning er fyldt 

med betydelige udfordringer. 
2 Teknologien har store udfordringer og problemer med at passe ind i de 

etablerede forhold på området, og adoptering er problemfyldt og forudsætter 
markante strukturelle ændringer. 

1 Teknologien kan ikke passes ind i de etablerede forhold på området, og 
adoptering i nærmeste fremtid virker urealistisk. 

Scorekort: Teknologiens funktion (kvalitet, nøjagtighed, design, support) 
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Score Definition 
5 Teknologien har markant bedre ydeevne end den etablerede løsninger. 
4 Teknologien har bedre ydeevne end den etablerede løsning. 
3 Teknologiens ydeevne er entydigt men marginalt bedre end den etablerede 

løsning. 
2 Teknologiens ydeevne er på niveau med den etablerede løsning. 
1 Teknologiens ydeevne er dårligere end ydeevnen for den etablerede løsning. 

Scorekort: Teknologiens stabilitet (driftssikkerhed og holdbarhed) 

Score Definition 
5 Teknologien er meget stabil og driftsikker, og supportforhold er veludviklede. 
4 Teknologien er stabil og fungerer driftsikkert. Supportforhold er tilfredsstillende. 
3 Teknologien er altovervejende stabil og der er ikke afgørende problemer med 

driftsikkerhed. Supportforhold er tilstrækkelige. 
2 Teknologien har problemer med stabilitet og driftsikkerhed. Supportforhold er 

ikke tilstrækkelige.  
1 Teknologien er ustabil og ofte ude af den tiltænkte drift.  Supportforhold er 

dårlige og/eller uklare.  
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Bilag 2 

Tabel for samlet VTV score 

Definitionerne er udtryk for overordnede retningslinjer for vurderingerne. 

Samlet score 

Score Definition 


35 – 40 Velfærdsteknologien har stort potentiale. Den skaber tydelige positive effekter uden 

nævneværdige udfordringer, og er en relevant implementeringskandidat på kort sigt. 


28 – 34 Velfærdsteknologien har et interessant potentiale, som bør kunne realiseres med 

kun begrænsede udfordringer eller tilpasninger.  


21 – 27 Velfærdsteknologien har anvendelsespotentiale på visse områder, men udfordringer 

der bremser anvendelse på andre. 


14 – 20 Velfærdsteknologien er samlet set uden unikke effekter. Den er overordnet set uden 

potentiale eller nævneværdige perspektiver.  


8 – 13 Velfærdsteknologien har samlet set negative effekter. Teknologien er ikke 

interessant i sin nuværende form, og har store problemer i forhold til en eventuel 
fremtidig anvendelse.  

Eksempel på grafisk udtryk af samlet VTV score: 

Det samlede tal er 34 point.

Personaleoplevede arbejdsprocesser 
- Organisatoriske forhold

Personaleoplevet 
arbejdsmiljø 

Beboernes samspil med 
teknologien: 
- Selvhjulpenhed
- Betjeningsvenlighed

Beboernes livskvalitet: 
- Værdighed
- Oplevet serviceniveau

Andre økonomiske forhold: 
- Ressourceforbrug ved

implementering
- Anlægs- og driftsomkostninger
- Afskrivningstid

Arbejdskraftbesparelse: 
- Tidsforbrug
- Økonomi ved national

implementering

Teknologiens stabilitet: 
- Driftsikkerhed og

holdbarhed

Teknologiens funktion: 
- Kvalitet, nøjagtighed, design
- Support




