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Sammendrag  
 
Denne  oppgaven  handler  om  hvordan  man  kan  tilrettelegge  for  deltakelse  for  yngre  mennesker              
med  demens  (YMD)  i  en  deltakende  designprosess,  og  i  utformingen  av  en  teknologisk  løsning               
de  selv  kan  ta  i  bruk,  basert  på  et  behov  de  selv  har.  Oppgaven  er  delvis  inspirert  av  lignende                    
forskning  med  tanke  på  erfaringer  med  brukergruppen  og  utprøvde  tilpasninger,  og  legger  vekt              
på  hva  som  bør  tas  hensyn  til  når  man  inkluderer  YMD  som  deltakere  i  en  designprosess,  og                  
hva   man   bør   fokusere   på   for   å   tilrettelegge   for   deltakelse.  
 
Det  har  blitt  gjennomført  en  femfasers  designprosess,  og  med  deltakende  design  (PD,             
participatory  design)  som  tilnærming,  blant  annet  med  fokus  på  deltakelse  og  gi  deltakerne  en               
stemme  i  utformingen  av  en  løsning.  I  alle  fasene  har  det  vært  fokus  på hvordan deltaker  kunne                  
delta,  ved  å tilpasse metoder  til  omstendighetene  og tilrettelegge for  økt  deltakelse  fra  deltaker.               
Det  har  blitt  gjennomført  totalt  20  aktiviteter  med  10  forskjellige  deltakere,  og  blitt  brukt               
forskjellige  metoder,  blant  annet  metoder  som  ikke  er  vanlig  innen  PD,  som  Touchstone  tours               
og  Customer  journey  mapping.  Det  har  også  blitt  laget  et  design  og  en  høyoppløselig  prototype  i                 
form  av  en  app  for  nettbrett,  for  å  tilfredsstille  et  behov  deltaker  hadde  om  å  forbedre                 
leseferdighetene.   Selv   om   flere   deltakere   har   deltatt,   har   det   vært   mest   fokus   på   én   deltaker.  
 
Oppgaven  viser  at  det  er  mulig  å  inkludere  YMD  i  en  deltakende  designprosess,  så  fremt                
designer  tilrettelegger  for  det.  Funn  viser  at  de  er  ærlige,  og  i  stand  til  å  ta  valg  og  dele                    
meninger.  Hovedfunn  fra  prosjektet  viser  at  mye  henger  sammen  og  påvirker  hverandre,  og  bør               
forstås  sammen.  Derav  tittelen,  som  referer  til  funn  om  at  erfaring  og  interesser  kan  ha  mye  å  si                   
og  noe  man  bør  ta  hensyn  til  ved  inkludering  av  YMD  i  en  designprosess,  ved  at  det  har                   
påvirket   tilpasning,   tilrettelegging,   behovet   i   fokus   og   løsningen.   
 
 
 
 
 
 
Nøkkelord:    Participatory   Design,   deltakende   design,   demens,   yngre   med   demens,   prototyping   
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1.   Introduksjon   
I  Norge  har  over  77  000  mennesker  demens,  og  det  antas  at  det  vil  dobles  frem  mot  2040.                   
Mange  glemmer  at  det  også  kan  ramme  yngre,  men  av  alle  som  lever  med  demens  i  Norge  i                   
dag,  antar  man  at  ca  4000  er  under  65  år (Nasjonalforeningen  for  folkehelsen,  2019) .  Det  er                 
kanskje   en   liten   andel,   men   de   er   også   viktige   å   fokusere   på.   
 
Regjeringen  og  Helse-  og  omsorgsdepartementet  har  utarbeidet  “Demensplan  2020”  med  et  mål             
om  å  skape  et  mer  demensvennlig  samfunn (Helse-  og  omsorgsdepartementet,  2015) .  Under             
utviklingen  av  planen  kom  det  mange  innspill  fra  de  som  selv  er  rammet  av  sykdommen,  med  et                  
ønske  om  å  delta  mer  når  det  kommer  til  avgjørelser  som  tas  som  angår  dem (Helse-  og                  
omsorgsdepartementet,  2015) .  Dette  er  en  av  seks  hovedutfordringer  som  “Demensplanen”  tar            
opp.  I  innledningen  skriver  de  også  at  “ Erfaringskunnskapen  som  mennesker  med  demens  og              
kognitiv  svikt  selv  sitter  med,  er  nødvendig  for  å  finne  de  gode  løsningene” (Helse-  og                
omsorgsdepartementet,  2015).  De  har  strategier  om  ønsket  brukerinvolvering,  men  de  skriver            
lite   om   hvordan   de   faktisk   skal   involveres   og   delta.   
 

1.2   Motivasjon   og   egen   erfaring   
Interessen  for  denne  brukergruppen  kommer  fra  egen  erfaring  gjennom  jobb  som  assistent  ved              
en  skjermet  avdeling  for  personer  med  demens.  Jeg  har  blant  annet  erfart  hvor  viktig  det  er  å                  
kunne  se  den  de  med  demens  som  en  personer  og  ikke  pasienter,  og  at  det  å  kjenne  til  personens                    
livserfaringer  kan  være  svært  nyttig  både  for  å  kunne  ha  en  givende  samtale,  gjennomføre  et                
gjøremål  eller  for  å  gjøre  personens  dag  bedre.  Avdelingen  bestod  stort  sett  av  eldre  mennesker,                
som  i  tillegg  til  demensdiagnosen,  hadde  aldersrelaterte  utfordringer.  Etter  hvert  som  man  ble              
bedre  kjent  med  menneskene,  erfaringene  og  interessene  deres,  samt  diagnosen,  lærte  man  å              
tilpasse  seg  hver  enkelt.  Hvordan  man  opptrer  selv  påvirker  hvordan  den  en  med  demens               
oppfatter  ting,  enten  det  gjelder  kommunikasjon,  humør  eller  kroppsspråk.  Diagnosen  gjør  også             
at  mange  blir  veldig  ærlige  og  utvikler  en  atferd  som  kan  virke  støtende,  de  mister  forståelsen                 
for  om  noe  er  greit  å  si  eller  ikke.  Derfor  er  det  også  lurt  å  ta  seg  tid  til  å  bli  kjent,  slik  at  dagen                          
til  både  ansatt  og  personen  med  demens  blir  bedre. Jeg  opplevde  også  at  pårørende,  ansatte  og                 
personen  med  demens  kunne  ha  forskjellige  oppfattelser  og  syn  på  ting  som  gjaldt  personen               
selv,  og  at  ansatte  og  pårørende  ofte  “visste  best”.  Det  ble  også  tatt  i  bruk  forskjellige  typer                  
teknologi  på  sykehjemmet,  men  som  stort  sett  hadde  fokus  på  sikkerhet  og  var  ment  for  ansatte                 
for  å  gjøre  arbeidsoppgavene  enklere.  Det  var  blant  annet  teknologi  som  låsemekanismer,             
varslingssystem   på   beboerrom   og   bevegelsessensorer.   
 
Det  å  bli  kjent  med  personer  med  demens  og  deres  erfaringer  tror  jeg  også  vil  være  svært  viktig                   
for  at  de  skal  kunne  engasjere  seg  i  en  designprosess,  samtidig  som  det  kan  bli  lettere  for  meg                   
som  designer  å  tilpasse  meg  dem  og  bringe  frem  kunnskapen  de  kan  bidra  med.  Alle  personer  er                  
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forskjellige,  også  de  som  har  fått  demens.  Erfaringen  med  å  tilpasse  seg  hver  enkelt  forteller  at                 
de  også  kanskje  har  behov  eller  ønsker  som  ikke  nødvendigvis  er  lik  andres  og  som  bør  bli  hørt                   
og  besvart.  En  deltakende  designprosess  vil  gi  de  med  demens  en  stemme  i  avgjørelser  som                
angår  dem.  En  mulighet  til  å  delta  i  en  prosess  hvor  de  kan  ta  valg  og  forme  en  teknologisk                    
løsning  som  angår  dem,  som  de  selv  kan  ta  i  bruk.  Yngre  med  demens  er  en  ukjent                  
brukergruppe   for   meg,   men   jeg   tror   erfaringen   vil   komme   til   nytte   likevel.  

 

1.3   Forskningsspørsmål  
Forskningsspørsmålet   for   denne   oppgaven   er   som   følger:  
Hvordan  kan  man  tilrettelegge  for  at  yngre  mennesker  med  demens  kan  delta  i  en               
designprosess?   

 
Formålet  med  dette  prosjektet  er  å  utforske  om  og  hvordan  man  kan  inkludere  og  tilrettelegge                
for  yngre  mennesker  med  demens  i  en  deltakende  designprosess,  med  et  mål  om  å  komme                
gjennom  en  hel  prosess  og  ende  opp  med  en  løsning  som  kan  tas  i  bruk.  Jeg  vil  fokusere  på  hva                     
som  må  tas  hensyn  til  og  fokuseres  på  i  forbindelse  med  å  bli  kjent  og  samarbeide  med  yngre                   
med  demens,  hvordan  man  kan  tilrettelegge  for  deltakelse  i  tidlige  og  senere  faser  av               
designprosessen,  og  hvilken  rolle  ansatte  kan  ha  i  forbindelse  med  yngre  med  demens,              
deltakelse  og  løsning.  Dette  er  også  tema  for  diskusjonen  i  kapittel  7.  Det  handler  i  stor  grad  om                   
deltakelse  og  fokus  på  å  gi  yngre  mennesker  med  demens  en  rolle  og  stemme  i  utformingen  av                  
en   teknologisk   løsning   de   selv   kan   bruke,   basert   på   et   behov   de   selv   har.  

 
Oppgaven  vil  i  kapittel  2  presenteres  bakgrunn  og  relatert  arbeid  om  demens  for  å  gi  en                 
forståelse  av  demens,  og  hvordan  andre  har  erfart  å  jobbe  med  mennesker  med  demens  i                
forbindelse  med  teknologiske  løsninger.  Kapittel  3  tar  for  seg  teori  om  deltakelse,  ved  å               
presentere  aspekter  ved  participatory  design  (PD,  deltakende  design)  som  er  viktig  for  denne              
oppgaven,  i  tillegg  til  å  presentere  relatert  arbeid  om  hvordan  yngre  og  eldre  med  demens  er                 
forskjellige  og  erfaringer  andre  har  fra  å  designe  for  og  med  mennesker  med  demens.  I  kapittel                 
4  blir  metodologi,  min  tilnærming  og  prosess  presentert,  samt  empirisk  kontekst  og  metoder              
brukt  i  prosjektet.  Kapittel  5  presenterer  resultater  fra  metodene,  og  analyse  av  disse  kommer  i                
kapittel  6,  hvor  hovedfunn  også  blir  trukket  frem  i  slutten  av  kapittelet.  I  kapittel  7  diskuteres                 
hovedfunnene  opp  mot  lignende  forskning  presentert  i  kapittel  2  og  3,  i  tillegg  til  å  presentere                 
oppgavens  bidrag  og  utfordringer,  og  viktige  etiske  hensyn  i  forbindelse  med  å  inkludere              
mennesker   med   demens.   Til   slutt   presenteres   konklusjon   og   videre   arbeid   i   kapittel   8.   
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2.   Bakgrunn   og   relatert   arbeid   om   demens  
Dette  kapittelet  vil  trekke  frem  kunnskap  om  demens,  symptomer  og  forskjellige  typer  som  kan               
påvirke  hvordan  det  er  å  samarbeide  med  yngre  med  demens  i  en  deltakende  designprosess.  Det                
blir  også  fortalt  litt  om  Helse-  og  omsorgsdepartementets  (2015)  “Demensplan  2020”,  i  tillegg              
til  å  trekke  frem  relatert  arbeid  som  fokuserer  på  demens  og  teknologi.  Kapittelet  gir  et  inntrykk                 
av  hvilke  forutsetninger  man  bør  ha  før  man  begir  seg  ut  på  en  designprosess  med  mennesker                 
med  demens,  hvilke  utfordringer  man  kan  støte  på,  og  tilpasninger  som  kan  være  nyttig  å  kjenne                 
til   med   tanke   på   demens   og   teknologiske   løsninger.  
 

2.2   Om   demens  
Demens  er  et  paraplybegrep  for  flere  forskjellige  typer  demens,  som  blant  annet  Alzheimer,              
frontotemporal-  og  vaskulær  demens.  Det  graderes  vanligvis  i  tre  stadier:  mild,  moderat  og              
alvorlig (Engedal,  2019) .  Hvilken  type  demens  det  gjelder  avhenger  av  hvor  i  hjernen  det               
befinner  seg  og  hvilke  symptomer  man  har (Ridley  et  al.,  2013) .  Alzheimer  kjennetegnes  blant               
annet  ved  problemer  med  hukommelse,  språk  og  orientering,  mens  frontotemporal  demens  i             
større  grad  påvirker  personlighet  og  atferd (Nasjonalforeningen  for  folkehelsen,  2019) .  Andre            
sykdommer  og  tilstander  kan  også  gi  demenssymptomer,  som  blant  annet  alkoholmisbruk,            
vitaminmangel  og  hjerneblødninger (Nasjonalforeningen  for  folkehelsen,  2016) ,  og  dette  ses           
gjerne  på  som  sekundær  demens (Engedal,  2019) .  Se  Figur  1  for  oversikt  over  gruppe,  type  og                 
symptomer.  
 
Jeg  mistenker  at  de  forskjellige  demenstypene  og  symptomene  kan  påvirke  hvordan  de  er  å               
jobbe  med  i  en  designprosess,  både  når  det  kommer  til  rekruttering  og  samling  av  deltakere,                
hvilke  behov  og  ferdigheter  de  har,  og  hva  de  kan  bidra  med.  Se  tabellen  under  for  oversikt  over                   
grupper,   typer   og   symptomer.  
 
Figur   1:    Oversikt   over   demensgrupper,   type   og   symptomer.   (Informasjon   hentet   fra   SNL,   Engedal,   2019.)  

Gruppe  Type  Symptomer  

Degenerative  
hjernesykdommer  

Alzheimer  Redusert   hukommelse,  
svekket  
orienteringsevner   om   tid  
og   sted.  

 Lewylegeme  Kombinasjon   av  
Alzheimer   og  
Parkinsons:   Kognitiv  
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svikt,   samt   langsomme  
bevegelser   og   stivhet   i  
muskulatur.   

 Frontotemporal  Atferdsendringer   i   form  
av   svekket   selvinnsikt,  
sosialt   støtende   atferd   og  
endret   språklig  
kommunikasjonsevne.  
Problemer   med  
hukommelse   kommer  
senere.  

Cerebrovaskulære  
sykdommer  

Vaskulær   (skyldes  
hjerneslag,   trange  
blodårer   i   hjernen,  
hjerneblødning)  

Passiv   og   treg   motorisk,  
initiativløshet,  
hukommelsesproblemer,  
tristhet   og   depresjon.  
 
Flere   har   både   Alzheimer  
og   vaskulær   demens.  

Andre   hjernesykdommer  
som   kan   forårsake  
demens  

Alkoholrelatert,   
Wernicke-Korsakoffs  
syndrom  
(vitaminmangel),  
hode-/hjerneskader  

Dårligere   hukommelse  
og   intellektuelle   evner.  
 
Mer   vanlig   blant   yngre  
med   demens.  

 

2.3   Alkoholrelatert   demens   
Sykehjemmet  jeg  har  samarbeidet  med  i  denne  oppgaven  er  spesielt  for  yngre  med  demens  (<65                
år),   hvor   mange   av   beboerne   har   alkoholrelatert   demens.   
 
Alkoholrelatert  demens  er  en  type  sekundær  demens  som  utløses  av  et  stort  forbruk  av  alkohol.                
Det  påvirker  spesielt  hukommelsen  og  intellektuelle  evner,  men  ikke  andre  funksjoner.  Denne             
typen  er  ikke  lenger  oppført  i  den  internasjonale  oversikten  over  diagnoser  fordi  det  er  vanskelig                
å  karakterisere  det  som  en  sykdom (Engedal,  2018 ;  Ridley  et  al.,  2013).  Det  som  skiller  denne                 
typen  fra  de  andre  typene  demens  er  at  denne  kan  være  stabil,  og  ikke  utvikle  seg  videre  slik                   
som  Alzheimer  gjør (Engedal,  2018 ),  så  lenge  man  er  totalt  avholds (Ridley  et  al.,  2013) .                
Nationalt  Videnscenter  for  Demens  skriver  også  at  det  kognitive  funksjonsnivået  kan  forbedres             
med  tiden (Nationalt  Videnscenter  for  Demens,  2015) .  Alkoholrelatert  demens  er  mer  vanlig             
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blant  yngre  med  demens  enn  eldre,  og  rammer  flere  menn  enn  kvinner  (Mulders  et  al.,  2014;                 
Ridley   et   al.,   2013).   

 

2.4   Demensplan   2020  
“Demensplan  2020”  ble  utarbeidet  av  Helse-  og  omsorgsdepartementet  i  2015,  med            
undertittelen  “Et  mer  demensvennlig  samfunn”,  og  er  utarbeidet  i  samarbeid  med  mennesker             
som  selv  har  demens  (Helse-  og  omsorgsdepartementet,  2015).  De  legger  frem  seks  strategier              
som  skal “...  bidra  til  gode  og  meningsfulle  liv” for  personer  med  demens  og  deres  pårørende.                 
En  av  de  seks  strategiene  de  presenterer  handler  om  involvering  og  deltakelse,  som  innebærer  at                
“personer  med  demens  selv  skal  være  med  å  ta  avgjørelser  som  angår  dem” (Helse-  og                
omsorgsdepartementet,  2015).  Med  det  mener  de  blant  annet  at  de  og  deres  pårørende  skal  ha                
innflytelse  på  utformingen  av  eget  tjenestetilbud.  For  at  personer  med  demens  skal  kunne              
involveres,  må  formen  for  medvirkning “tilpasses  den  enkeltes  evne  til  å  gi  og  motta               
informasjon”    (Helse-   og   omsorgsdepartementet,   2015).  
 
I  planen  trekker  de  også  frem  viktigheten  av  at “brukernes  egendefinerte  behov  må  stå  i  fokus                 
ved  utvikling  av  tjenestene”, og  at  de  ønsker  involvering  av  mennesker  med  demens  i               
utviklingen  av  tjenester  i  form  av  samfunnstilbud,  men  nevner  ikke  involvering  angående             
teknologi.  Av  teknologi  nevnes  velferdsteknologi  med  fokus  på  å  mestre  egen  helse  og  sykdom               
for  å  kunne  leve  mer  selvstendige  og  meningsfulle  liv,  og  hva  som  kan  tilbys  hjemmeboende  og                 
sykehjem.  Helsedirektoratet  gjennomførte  en “Nasjonal  kartlegging  av  kommunenes         
tilrettelagte  tjenestetilbud  for  personer  med  demens” (Helsedirektoratet,  2019)  i  2018,  hvor  de             
blant  annet  undersøkte  hvilke  typer  velferdsteknologier  som  ble  tilbudt.  Undersøkelsen  viser  at             
fokuset  rundt  teknologi  og  demens  i  stor  grad  handler  om  trygghet  og  sikkerhet,  da  det  flertallet                 
kommuner  tilbyr  er  trygghetsalarmer,  varslings-  og  lokaliseringsteknologi,  sensorteknologi  og          
elektronisk  medisineringsstøtte.  Et  fåtall  kommuner  tilbyr  elektroniske  kalendere,         
huskehjelpemidler  og  elektroniske  dørlåser  (Helsedirektoratet,  2019).  De  skriver  derimot  at  det            
er  behov  for  kunnskap  om  teknologiens  muligheter,  og  at  de  blant  annet  har  planer  om  å  utvikle                  
teknologiske  verktøy  som  kan  hjelpe  eldre  til  å  opprettholde  sitt  sosiale  nettverk (Helse-  og               
omsorgsdepartementet,  2015) ,  men  ikke  noe  konkret  om  at  personer  med  demens  skal             
involveres  i  utviklingen  av  teknologi.  I  kortversjonen  av  “Demensplan  2020”  nevnes  ikke             
teknologi   i   det   hele   tatt.   
 
Yngre  mennesker  med  demens  nevnes  svært  lite  gjennom  planen;  det  nevnes  et  kurstilbud              
spesielt  for  yngre,  en  klinikk  hvor  halvparten  som  kartlegges  er  yngre,  og  i  forbindelse  med                
pårørendeskoler   og   økt   kompetanse   hos   ansatte   (Helse-   og   omsorgsdepartementet,   2015).   
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2.5   Demens   og   teknologi  
Det  finnes  en  del  litteratur  som  handler  om  demens  og  teknologi.  Jeg  velger  derfor  å  trekke  frem                  
det  jeg  anser  som  mest  nødvendig  for  dette  prosjektet,  med  tanke  på  forutsetninger,  kjente               
utfordringer  og  utprøvde  tilpasninger,  for  å  senere  kunne  diskutere  den  teknologiske  løsningen             
som  ble  laget.  Mest  relevant  for  denne  oppgaven  er  å  fokusere  på  PD  og  YMD,  som  det                  
kommer   mer   om   i   neste   kapittel.   

Bell  og  Leong  (2019;  2017)  ønsker  at  yngre  mennesker  med  demens  skal  delta  i  avgjørelser  ved                 
utforming  av  teknologi  de  selv  skal  bruke,  både  ved  å  delta  i  planlegging  av  metoder  (2019)  og                  
utformingen  av  selve  løsningen  (2017).  De  trekker  frem  at  det  finnes  mye  mer  om  yngre  med                 
demens  i  andre  felt  som  psykiatri  og  helse,  og  at  de  har  adressert  utfordringene  med  sikkerhet                 
og  selvstendighet  med  forskjellige  teknologiske  løsninger,  men  fokuserer  på  “ease  of  living”             
fremfor  de  sosiale  aspektene  ved  livet  (Bell  og  Leong,  2017).  Yngre  mennesker  med  demens               
har  selv  har  gitt  uttrykk  for  at  de  verken  har  behov  for  eller  ønsker  å  bli  overvåket,  eller  ønsker  å                     
bruke  andre  påtrengende  løsninger  som  de  laget  for  eldre  med  demens  (Bell  og  Leong,  2019).                
De  mener  det  er  nødvendig  med  bedre  tilpassede  forskningsmetoder  innen  HCI  når  man              
designer  med  og  for  yngre  med  demens.  Metoden  må  skille  de  yngre  fra  de  eldre,  se  det                  
heterogene  ved  demens  og  det  unike  uttrykket  hver  person  med  demens  har,  i  tillegg  til  å  forstå                  
at  demens  ikke  bare  påvirker  hukommelsen.  De  mener  at  man  ikke  bør  anta  at  eldre  og  yngre                  
med  demens  er  like,  da  det  i  større  grad  påvirker  de  yngre  negativt,  og  at  man  bør  la  dem  gjøre                     
aktiviteter   de   ser   på   som   meningsfulle   (Bell   og   Leong,   2017).  

Det  er  behov  for  en  dypere  og  rikere  forståelse  av  hvordan  yngre  med  demens  opplever                
hverdagslivet  og  bruker  teknologi (Bell  and  Leong,  2017) .  De  har  funnet  ut  at  noe  som  skiller                 
de  yngre  fra  de  eldre,  er  at  de  yngre  både  liker  og  bruker  mer  teknologi,  og  at  de  har  sterkere                     
ønsker  om  å  delta  i  utformingen  av  det,  spesielt  de  med  interesse  for  og  utdanning  innen                 
relevante  felt  som  IT (Bell  and  Leong,  2019) .  Hvis  teknologi  tas  inn  i  tidlig  fase  av  sykdommen                  
hos  de  yngre,  kan  de  ha  større  nytte  av  den  da  og  senere,  enn  om  den  introduseres  i  senere                    
stadier  (Bell  og  Leong,  2017).  Bell  og  Leong  (2017)  trekker  også  frem  at  teknologi  som  er                 
designet  for  mennesker  med  demens,  både  på  og  utenfor  institusjoner,  ikke  er  passende  for               
selvstendige   yngre   med   demens.   

Arntzen  et  al.  (2016)  mener  det  er  viktig  med  kunnskap  om  hvordan  yngre  med  demens  (YMD)                 
håndterer  hverdagslig  utstyr,  og  om  utstyr  som  forenklede  mobiltelefoner  og  fjernkontroller  kan             
være  til  hjelp  for  å  vedlikeholde  viktige  og  verdifulle  hverdagsaktiviteter.  De  utforsket             
prosessen  ved  implementasjon  av  assisterende  teknologi  i  hjemmene  til  YMD,  og  hva  som              
gjorde  at  det  ble  opplevd  som  nyttig  eller  ikke  av  YMD  og  deres  familie.  AT  har  et  formål  om  å                     
øke  sikkerhet,  sosial  deltakelse,  mobilitet  og  fysiske  og  kulturelle  aktiviteter,  i  tillegg  til  å  styrke                
deres  evne  til  å  opptre  selvstendig  i  hverdagen  (Arntzen  et  al.,  2016).  De  trekker  frem  at  man                  
ikke  bør  ta  for  gitt  at  YMD  er  i  stand  til  å  håndtere  teknologiske  løsninger  i  den  tidlige  fasen  av                     
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demens  hvis  de  bor  alene  eller  mangler  støtte  fra  slektninger,  da  familie  spilte  en  viktig  rolle  når                  
det  kom  til  om  den  AT  ble  brukt  eller  ikke,  og  på  hvilken  måte  den  passet  inn  i  hverdagen                    
(Arntzen  et  al.,  2016).  Selv  om  deltakerne  selv,  YMD  og  familie,  fikk  velge  den  AT  de  ønsket,                  
ble  det  mottatt  forskjellig.  Noen  YMD  var  skeptiske  og  snakket  negativt  om  teknologien,  mens               
andre   var   nysgjerrige   og   stilte   spørsmål.   

Arntzen  et  al.  (2016,  p.652)  identifiserte  fem  elementer  som  ble  ansett  som  viktige  for  å  oppleve                 
AT   som   nyttig,   og   for   suksessfull   innføring   av   AT,   den   måtte:  

1. Være   verdifull   ved   å   adressere   praktiske,   emosjonelle   og   relasjonelle   utfordringer.  
2. Passe  bra  inn  i  eller  være  en  bedre  løsning  enn  den  hverdagslige  praksisen  og  etablerte                

strategier.   
3. Generere   positive   følelser   og   bli   et   pålitelig   verktøy.  
4. Være   brukervennlig,   tilpasningsdyktig   og   håndterbar.   
5. Interessere   og   engasjere   familie.  

Under  det  første  punktet  (1)  erfarte  de  at  familie ble  mer  oppmerksomme  på  hvilke  behov  de                 
hadde  og  hva  som  fantes  av  teknologiske  løsninger  ved  å  delta  i  studiet.  Hvis  de  syntes  at  noe                   
fungerte,  spurte  de  etter  en  løsning  for  en  annen  utfordring.  En  av  deltakerne  erfarte  blant  annet                 
at  en  forenklet  fjernkontroll  var  nyttig  for  den  YMD  ved  at  hun  trengte  mindre  assistanse,  og  en                  
lokasjonsløsning  falt  i  smak  hos  familie  ved  at  det  reduserte  stress  (Arntzen  et  al.,  2016).  Punkt                 
(2)  handler  om  at  teknologien  må  fungere  bedre  enn  løsningen  som  allerede  er  på  plass,  da                 
vaner  og  rutiner  er  vanskelig  å  endre.  Flere  erfarte  at  den  teknologiske  løsningen  ble  ekstra                
arbeid  og  valgte  dermed  å  gå  tilbake  til  det  de  visste  fungerte  og  kjente  til  (Arntzen  et  al.,  2016).                    
Under  punkt  (3)  erfarte  de  at  flere  var  skeptiske  og  ikke  stolte  på  løsningen.  Mangler  i  designet                  
resulterte  i  kompliserte  og  lite  brukervennlige  prosedyrer,  som  resulterte  i  feil  innstillinger,             
uventet  oppførsel  fra  løsningen  og  negative  følelser  knyttet  til  den.  Noen  påpekte  at  løsningen               
lagde  irriterende  lyder,  men  at  den  løste  problemet  (Arntzen  et  al.,  2016).  Punkt  (4)  handler  om                 
at  løsningen  måtte  være  synlig,  men  ikke  påtrengende  for  at  den  skulle  bli  lagt  merke  til  av                  
YMD,  logisk  og  enkel  å  bruke,  og  ha  muligheter  for  å  tilpasse  YMDs  kognitive  evner  og  behov.                  
Det  varierte  om  YMD  tok  i  bruk  løsningen  av  seg  selv  eller  ikke.  Under  punkt  (5)  erfarte  de  at                    
families  interesse  hadde  mye  å  si  for  om  løsningen  ble  brukt  eller  ikke.  Deres  holdning,                
forpliktelse  og  om  de  var  villig  til  å  lære  og  følge  opp  var  viktig  med  tanke  på  om  den  ble                     
oppfattet  som  nyttig  og  funksjonell  (Arntzen  et  al.,  2016).  AT  som  ble  sett  på  som  mest  nyttig                  
var  løsningene  YMD  forstod  intuitivt,  uten  mye  hjelp  fra  familie,  og  AT  som  automatisk  rettet                
opp   i   feil   (Arntzen   et   al.,   2016).  

Gündogdu  et  al.  (2017)  utforsket  hvordan  det  var  for  eldre  med  demens  (EMD)  å  bruke  en                 
“surface  computer”  med  touch  og  fysiske  gjenstander  for  interaksjon,  med  fokus  på  NUI  -               
“natural  user  interface”.  Et  NUI  baseres  på  intuisjon  og  hva  som  er  kjent  for  bruker,  og  bør  være                   
enkelt  å  lære  og  tilpasset  konteksten.  De  trekker  blant  annet  frem  at  touch  kan  virke  mer  naturlig                  
for  de  eldre  enn  datamus  og  tastatur,  så  lenge  tekst,  knapper  og  ikoner  ikke  er  for  smått  eller                   
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komplekst  (Gündogdu  et  al.,  2017).  De  designet  åtte  forslag  på  bakgrunn  av  litteratur  og               
presenterte  de  til  ansatte  ved  et  sykehjem,  i  håp  om  å  finne  ut  hvilke  behov  EMD  hadde.                  
Løsningen  de  gikk  videre  med  var  et  interaktivt  akvarium  med  blant  annet  en  lukket  boks  med                 
fiskemat  for  interaksjon.  Gündogdu  et  al.  (2017)  mener  at  innholdet  og  vanskelighetsgrad  i              
interaktive  systemer  bør  variere  med  tanke  på  forskjellige  grader  av  demens,  og  at  designet  må                
adressere  forskjellige  behov  for  å  øke  løsningens  “fun  factor”, da  de  erfarte  at  de  eldre  oppfattet                 
og  interagerte  med  løsningen  forskjellig.  Noen  ble  automatisk  interessert  i  løsningen  og  forstod              
hensikten  med  fiskematen,  som  trigget  historier  hos  de  som  tidligere  hadde  hatt  fisk  som               
kjæledyr.  Andre  var  ikke  interesserte  og  ønsket  ikke  å  bruke  fiskematen,  enten  på  grunn  av                
mangel  på  interesse  eller  fordi  det  var  vanskelig  for  de  fysisk.  De  opplevde  også  at  noen  hadde                  
problemer  med  å  skille  mellom  hva  som  var  ekte  og  ikke,  ved  at  noen  av  fiskene  ble  oppfattet                   
som  de  ekte  kjæledyrene  deres.  Metaforen  for  fiskematen  ble  også  oppfattet  forskjellig,  da  noen               
var  redd  for  å  søle  til  bordet,  mens  andre  ikke  skjønte  hvorfor  det  ikke  kom  mat  ut  eller  ikke                    
forstod  hensikten  med  den  i  det  hele  tatt.  Svært  få  av  de  eldre  interagerte  med  løsningen  uten                  
hjelp  fra  de  ansatte,  og  interessen  avtok  etter  noen  få  minutter  (Gündogdu  et  al.,  2017).  Eldre  i                  
tidlig  stadie  av  sykdommen  hadde  større  behov  for  rask  feedback  etter  interaksjon  for  å  unngå                
forvirring  og  opprettholde  interessen,  enn  det  eldre  i  senere  stadier  hadde.  Gündogdu  et  al.               
(2017)  konkluderte  blant  annet  med  at  løsningens  tema  bør  ta  hensyn  til  individets  personlige               
interesser   og   livserfaringer   for   at   de   skal   få   lyst   til   å   interagere   med   den.   

2.6   Oppsummering  
Dette  kapittelet  har  gitt  meg  en  bedre  forståelse  av  vanskelighetsgraden  med  tanke  på  det  å                
inkludere  yngre  med  demens  i  en  designprosess,  og  utfordringer  når  det  kommer  til  bruk  av                
teknologi  for  mennesker  med  demens. Jeg  tar  blant  annet  med  meg  kunnskap  om  demens  og                
symptomer  (Engedal,  2019,  2018;  Ridley  et  al.,  2013),  og  er  forberedt  på  at  det  kan  påvirke                 
deltakelse.  Bell  og  Leong  (2017;  2019)  trekker  frem  at  yngre  skiller  seg  fra  eldre,  ved  at  de  selv                   
har  gitt  uttrykk  for  at  de  ønsker  å  delta  i  utforming  av  løsninger  for  dem,  og  at  de  ikke  vil  bruke                      
overvåkende  eller  påtrengende  løsninger  som  de  som  er  designet  for  eldre  (Bell  og  Leong,               
2019).  Bell  og  Leong  (2017)  og  at  det  er  nødvendig  med  tilpassede  forskningsmetoder  som               
skiller  disse  fra  hverandre,  ser  hvert  unike  individ,  og  behov  for  dypere  forståelse  av  hvordan                
yngre  med  demens  opplever  hverdagsliv  og  teknologi,  og  at  de  kan  ha  større  nytte  av                
teknologien  hvis  den  introduseres  tidlig  i  sykdommen.  Jeg  tar  også  med  meg  videre  at  man  ikke                 
bør  ta  for  gitt  at  yngre  kan  håndtere  teknologi  på  egenhånd,  og  at  det  kan  være  nødvendig  med                   
hjelp  fra  helsevesen  eller  familie  for  å  lære  og  bruke  løsningen,  og  innføre  den  i  hverdagslige                 
rutiner  (Arntzen  et  al.,  2016;  Gündogdu  et  al.,  2017).  Gündogdu  et  al.  (2017)  påpeker  også  at                 
touch  kan  virke  mer  naturlig  for  personer  med  demens,  og  at  en  løsning  bør  adressere  behov,                 
interesser   og   livserfaring   for   å   virke   interessant   for   en   med   demens.  
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3.   Teori   om   deltakelse   

3.1   Teori   om   deltakelse   i   design  
For  dette  prosjektet  ser  jeg  på  participatory  design  (PD),  deltakende  design  på  norsk,  som  en                
nyttig  tilnærming  med  tanke  på  å  bli  kjent  med  deltakerne,  og  tilrettelegge  for  deltakelse  ved  å                 
fokusere  på  maktfordeling  og  gi  dem  en  stemme  i  aktiviteter  i  prosessen  og  i  utformingen  av  en                  
løsning.  
 
PD  har  et  mål  om  å  gjøre  teknologi  mer  responsivt  til  menneskelige  behov  ved  å  inkludere  dem                  
i  designprosessen.  De  endelige  brukerne  av  løsningen  tar  på  seg  rollen  som  deltakere  og  er  med                 
på  å  ta  valg  gjennom  hele  prosessen,  som  driver  den  fremover (Simonsen  and  Robertson,  2012) .                
PD  har  også  et  stort  fokus  på  gjensidig  læring,  som  handler  om  at  designere  og  deltakere  lærer                  
av  hverandre (Simonsen  and  Robertson,  2012) ,  som  kan  være  til  nytte  for  løsningen.  Det  er  en                 
demokratiserende  metodologi  som  gir  makt  og  en  stemme  til  brukerne (Bratteteig  og  Wagner,              
2014) .  Gjennom  bruk  av  forskjellige  metoder  og  teknikker  får  de  mulighet  til  å  dele  tanker,                
meninger  og  ideer  til  løsningen  de  senere  kan  ta  i  bruk.  Ved  å  inkludere  mennesker  med  demens                  
i  en  PD-prosess,  får  de  muligheten  til  å  snakke  for  seg  selv  i  stedet  for  at  andre  snakker  for  dem,                     
som   ofte   er   tilfellet   for   mennesker   med   demens   (Lindsay   et   al.,   2012).  
 
Bratteteig  og  Wagner  ( 2014)  skriver  om  fordeling  av  makt  og  hvordan  PD  gir  deltakerne               
muligheten  til  å  ha  en  rolle  og  en  stemme  når  det  kommer  til  designvalg  som  tas  for  noe  de  selv                     
skal  bruke.  Helse-  og  omsorgsdepartementet  (2015)  ønsker  mer  brukerinvolvering  av           
mennesker  med  demens  i  utviklingen  av  løsninger  som  angår  dem,  og  med  tanke  på  hva  PD                 
handler  om  og  prinsippene  det  innebærer,  virker  det  som  en  god  fremgangsmåte  for  å  få  til  det                  
de  ønsker.  Det  å  ta  valg  i  en  PD-prosess  er  viktig  for  at  det  skal  gå  fremover,  og  er  noe  av  det                       
viktigste  deltakerne  kan  delta  med.  Det  er  likevel  ikke  nødvendig  at  deltakerne  tar  valg  i  alle                 
deler  av  prosessen  for  at  det  skal  bli  et  deltakende  resultat  (Bratteteig  og  Wagner,  2014).  Når  det                  
kommer  til  det  å  ta  valg  i  en  designprosess,  kan  også  deltakerne  være  med  på  å  lage  valg,  velge                    
mellom  valg,  konkretisere  valg  og  evaluere  resultatet  av  valget  (Bratteteig  og  Wagner,  2014).              
For  de  med  demens  kan  kanskje  det  å  ta  valg  være  enklere  enn  å  tenke  ut  svar  på  spørsmål  eller                     
andre  ting  som  kan  virke  mer  abstrakt.  Det  å  presentere  fysiske  gjenstander  til  personer  med                
demens  som  de  kan  velge  mellom,  kan  kanskje  være  en  fin  måte  å  få  svar  på  hva  de  for                    
eksempel  liker  best  av  farger,  former  eller  materialer,  eller  for  å  teste  ut  lavoppløselige,               
funksjonelle   prototyper.  
 

3.2   Yngre   og   eldre   med   og   uten   demens  
Som  nevnt  innledningsvis,  rammer  demens  i  større  grad  eldre  enn  yngre  (Engedal,  2019),  og  det                
at  yngre  også  kan  få  demens  er  ikke  kjent  for  alle.  Flertallet  har  Alzheimer,  men  mange  har  også                   
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sekundære  demenssykdommer  som  opptrer  oftere  hos  denne  gruppen  enn  de  eldre  (Engedal,             
2019; Mulders  et  al.,  2014) .  Sekundære  demenssykdommer  er  forårsaket  av  blødninger  i             
hjernen,  som  blant  annet  kan  skyldes  stort  alkoholforbruk,  mangel  på  vitamin  B1  (tiamin),              
hodeskader  eller  infeksjoner  i  hjernen  (Engedal,  2019;  Nasjonalforeningen  for  folkehelsen,           
2016).  Et  flertall  yngre  med  demens  har  mild  og  moderat  grad  av  demens (Mulders  et  al.,  2014) ,                  
og   større   variasjon   er   vanligere   blant   yngre   enn   eldre    (Rosness   et   al.,   2011) .  
 
Når  det  går  så  langt  at  personen  med  demens  er  avhengig  av  hjelp  døgnet  rundt,  er  det  større                   
sannsynlighet  for  at  h*n  havner  på  et  sykehjem  med  eldre,  enn  på  en  institusjon  spesifikt  for                 
yngre  med  demens.  I  Norge  finnes  det  få  sykehjem  spesifikt  for  yngre  som  tilbyr               
heldøgnsomsorg,  men  noen  har  aktivitetstilbud  via  dagsenterordninger.  Vanlige  sykehjem          
tilfredsstiller  ikke  nødvendigvis  behovene  de  yngre  med  demens  har,  og  blant  de  kan  det  også                
forekomme  mange  forskjellige  interesser  og  behov,  blant  annet  fordi  de  kommer  fra  en  yngre               
generasjon  med  andre  varierte  livsstiler,  som  for  eksempel  mer  bruk  av  datamaskiner  og              
smarttelefoner  og  andre  former  for  trening (Mulders  et  al.,  2014) .  Mulders  et  al.  ( 2014)  ser  også                 
at  denne  gruppen  består  av  flere  menn  enn  kvinner,  som  er  det  motsatte  av  hvem  demens                 
generelt  oftest  rammer (Folkehelseinstituttet,  2019) ,  som  igjen  fører  til  et  skille  mellom  behov.              
Afasi  og  depresjon  forekommer  oftere  hos  de  yngre (Mulders  et  al.,  2014) ,  og  en  av  grunnene  til                  
dette  kan  kanskje  være  mangel  på  aktiviteter  og  oppgaver  som  stimulerer  hjernen,  og  behov  som                
ikke  tilfredsstilles. De  trekker  også  frem  at  det  kan  være  vanskelig  å  forme  grupper  som  kan  bo                  
sammen,  på  grunn  av  variasjonen  av  demenstyper  og  grader,  kombinert  med  høyere  forekomst              
av   nevropsykiatriske   symptomer   (angst,   depresjon   o.l.)    (Mulders   et   al.,   2014) .   
 
Millenaar  et  al. (2017)  identifiserer  faktorer  som  påvirker  livskvaliteten  til  yngre  mennesker             
med  demens,  og  skriver  at  livskvalitet  ofte  assosieres  med  antall  tilfredsstilte  behov.  I  likhet               
med Mulders  et  al.  (2014 ),  ser  de  også  at  det  er  større  variasjon  av  demenstyper  blant  yngre,                  
som  kan  føre  til  flere  forskjellige  behov.  De  aller  fleste  med  mild  til  moderat  grad  av  demens  er                   
i  stand  til  å  rapportere  om  egen  livskvalitet,  og  de  rangerer den  ofte  høyere  enn  det  helsevesen                  
og  pårørende  gjør,  mulig  på  grunn  av  stort  fokus  på  diagnosen  og  svakheter  som  følger  med.                 
Noe  de  trekker  frem  som  viktig  når  det  kommer  til  forskjeller  hos  eldre  og  yngre  med  demens,                  
er  aldersspesifikke  behov  og  situasjoner hos  de  yngre,  som  ansvar  for  familie,  problemer  med               
jobb  og  andre  samfunnsroller,  som  kan  påvirke  selvtillit  og  videre  livskvaliteten.  Det  er  ikke               
mange  som  utforsker  hvilke  faktorer  som  påvirker  livskvalitet  hos  yngre  med  demens,  og  det  er                
et  behov  for  å  skifte  fokus  fra  symptomer  og  svakheter,  til  muligheter  og  potensiale  hos  de                 
yngre (Millenaar  et  al.,  2017) .  Millenaar  et  al. (2017)  har  kommet  frem  til  3  faktorer:  depresjon,                 
behov  og  bevissthet  rundt  egen  diagnose  (awareness). Hvis  personer  med  demens  er  mer              
bevisste  på  sykdommen  sin,  kan  de  ta  en  mer  aktiv  del  i  egen  pleie  og  fremtid.  Behov  som  blant                    
annet  gjelder  pleie,  kommer  frem  som  en  negativ  faktor  for  de  som  bor  på  sykehjem  (Millenaar                 
et  al., 2017) .  Andre  variabler  som  sosial  kontakt  og  tilgjengelighet  av  stimulerende  aktiviteter              
som  føles  meningsfulle,  er  også  viktige  faktorer  som  spiller  inn  på  livskvaliteten  (Millenaar  et               
al.,    2017) .   
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Roach  og  Drummond (2014)  skriver  også  om  viktigheten  av  meningsfulle  aktiviteter  for  de              
yngre  med  demens,  og  at  dette  kan  hjelpe  på  verdigheten  og  selvtilliten  deres.  I  likhet  med                 
Lindsay  et  al. (2012)  som  skriver  om  eldre  med  demens,  mener  de  også  at  det  er  viktig  å  forstå                    
erfaringene  til  de  som  lever  med  demens,  og  at  det  er  spesielt  viktig  når  det  gjelder  yngre  med                   
demens  da  det  er  mangel  på  forskning  om  det (Roach  og  Drummond,  2014) .  To  temaer  stakk                 
seg  frem  i  analysen  deres,  (1)  det  traumatiske  ved  å  miste  jobben  og  (2)  behovet  for  meningsfull                  
aktivitet.  Det  sistnevnte  kom  sterkest  frem,  og  de  påpeker  at  behovet  for  meningsfulle  aktiviteter               
er  noe  som  er  viktig  for  begge  aldersgruppene  da  det  kan  påvirke  livskvaliteten  deres.  Tap  av                 
ferdigheter  fører  også  til  tap  av  den  fysiske  og  kognitive  evnen  til  å  utføre  oppgaver,  som  til                  
slutt  fører  til  tap  av  personlighet.  Roach  og  Drummond (2014)  mener  at  ved  å  inkludere  de                 
yngre  og  familiene  deres  i  planlegging  og  design  av  tjenester,  kan  man  bevare  litt  personlighet  i                 
tjenestene.  Mangelen  på  tjenester  med  tilpassede  aktiviteter  for  yngre  med  demens  gjør  også  at               
de  er  mye  alene,  noe  familie  heller  ikke  synes  noe  om (Roach  og  Drummond,  2014) .  Roach  og                  
Drummond  ( 2014)  mener  det  er  viktig  at  flere  har  kunnskap  om  demens  og  at  man  bør  være  mer                   
oppmerksomme  på  det  på  arbeidsplasser  slik  at  arbeidsoppgavene  til  de  som  rammes  kan              
tilpasses   slik   at   h*n   kan   være   lenger   i   jobben.   

 
Joshi  og  Bratteteig  ( 2015)  og  Bråthen  et  al. (2019)  samarbeider  med  eldre  i  en  deltakende                
designprosess.  Joshi  og  Bratteteig  ( 2015)  trekker  frem  de  typiske  karakteristikkene  ved  aldring,             
som  dårligere  syn,  hørsel,  endret  motorikk  og  mindre  styrke  og  balanse,  som  kan  gjøre  at                
diverse  datautstyr  kan  være  vanskelig  å  bruke.  De  trekker  også  frem  at  de  eldre,  i  likhet  med                  
mennesker  med  demens,  får  dårligere  hukommelse  og  har  problemer  med  å  forstå  abstraksjoner,              
som  gjør  at  mekanismer  og  symbolikk  kan  være  vanskelig  å  forstå.  Derfor  er  det  viktig  at  design                  
legger  til  rette  for  hva  brukerne  er  i  stand  til  å  klare  og  at  man  justerer  det  etter  ferdighetene                    
deres.  Det  er  også  viktig  med  god  forståelse  av  problemområdet  for  å  kunne  se  for  seg  mulige                  
løsninger  (Joshi  og  Bratteteig,  2015).  De  erfarte  også  at  flere  eldre  ikke  likte  å  tenke  på                 
fremtiden  og  at  det  derfor  var  lettere  å  rekruttere  deltakere  til  hver  aktivitet  i  stedet  for                 
langsiktige  avtaler.  Forskjellige  problemer  med  helsen  gjorde  det  også  utfordrende  å  delta  (Joshi              
og   Bratteteig,   2015).   
 
Bråthen  et  al. (2019)  utforsket  hvordan  fysisk  prototyping  med  forskjellige  materialer  fungerte  i              
en  deltakende  designprosess  med  eldre  for  å  designe  en  robot  til  bruk  i  hjemmet.  De  erfarte  at                  
flere  ikke  forstod  hensikten  med  en  robot  i  hjemmet  og  hadde  problemer  med  å  forstå  kontekst,                 
som  videre  gjorde  det  vanskelig  å  tenke  ut  design (Bråthen  et  al.,  2019) .  Da  de  forstod  litt  mer,                   
klarte  de  derimot  å  bruke  fantasien,  noe  som  kan  være  vanskelig  for  enkelte  eldre  og  mennesker                 
med  demens.  De  eldre  flyttet  ikke  rundt  på  seg  for  å  hente  materialer  og  utstyr,  og  flere  av                   
deltakerne  satt  i  rullestol  og  hadde  smerter.  Noen  lot  også  være  å  ta  på  ting  av  høflighet                  
(Bråthen   et   al.,   2019) .   
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3.3  Designe  med  mennesker  med  demens  og  andre  kognitive          
utfordringer  
PD  med  mennesker  med  demens  er  kanskje  utfordrende,  men  kan  også  være  en  nyttig  måte  å  få                  
viktig  informasjon  på  som  kan  lede  til  meningsfulle  løsninger  for  de  som  faktisk  skal  bruke                
dem.  Lindsay  et  al.  (2012)  skriver  om  prosessen  ved  å  gjennomføre  PD  med  de  med  mild  til                  
moderat  grad  med  demens,  og  hva  som  er  viktig  å  tenke  på  før  og  under  prosessen.  De  trekker                   
frem  at  når  det  designes  for  personer  med  demens  er  det  ofte  mer  fokus  på  karakteristikkene  ved                  
demens,  fremfor  det  å  forstå  personen  med  demens  og  se  ting  fra  deres  ståsted  (Lindsay  et  al.,                  
2012).  Dette  mener  de  er  nødvendig  for  å  kunne  designe  teknologi  som  de  faktisk  vil  bruke,  og                  
de  valgte  PD  som  tilnærming  fordi  det  demokratiserer  designmiljøet  og  fører  til  en  nær  kontakt                
med  brukerne  (Lindsay  et  al.,  2012).  Lindsay  et  al.  (2012)  skriver  også  at  assisterende  teknologi                
for  mennesker  med  demens,  ofte  fokusert  på  sikkerhet,  er  et  resultat  av  at  helsevesen  og                
pårørende  er  brukt  som  informasjonskilde  i  stedet  for  personen  med  demens  selv.  Helsevesen  og               
pårørende  representerer  ikke  behovene  til  de  med  demens,  men  det  kan  likevel  være  nyttig  å                
snakke  med  begge  parter,  så  lenge  de  med  demens  vektlegges  mest  (Lindsay  et  al.,  2012;  Dawe,                 
2007).  Hvis  mennesker  med  demens  gis  en  stemme  i  design  av  teknologi,  kan  det  endre  hvordan                 
vi  ser  på  teknologiens  rolle  i  livet  deres,  og  styrke  dem  som  personer  fremfor  å  kun  adressere                  
deres   svakheter   (Lindsay   et   al.,   2012).   
 
Lindsay  et  al. (2012,  p.  522)  er  spesielt  opptatt  av  det  empatiske  forholdet  mellom  designere  og                 
deltakere  for  å  kunne  jobbe  sammen,  og  at  respekt  for  deltakerens  livserfaringer  er  viktig  for  å                 
forstå  deres  persepsjon  av  forskjellige  ting.  I  artikkelen  deres  er  ikke  hensikten  å  komme  med                
nye  metoder  til  hvordan  man  kan  gjennomføre  PD  med  personer  med  demens,  men  forklare               
hvordan  man  kan  oppnå  det  empatiske  forholdet  mellom  deltaker  og  designer.  De  trekker  frem  3                
sentrale   kvaliteter   for   å   oppnå   dette:   
 
1. Et  kvalitetsforhold  mellom  designer  og  bruker  som  lar  designer  være  fokusert  på  deres              

behov.  
2. En   sympatisk   disposisjon   mot   brukeren.  
3. Oppmerksomhet   rettet   mot   effektene   av   erfaringene   deres,   og   følelsene   knyttet   til   de.  

 
 
De  anbefaler  også  at  designeren  bør  ha  en  tilnærming  til  deltakerne  som  gir  et  inntrykk  av  at                  
man  er  interessert  i  å  lære  av  dem,  og  at  man  i  begynnelsen  av  prosessen  blir  kjent  med                   
hverdagen  og  erfaringene  deres  som  er  relevant  for  prosjektet.  Videre  bør  man  designe  personlig               
tilpassede  prototyper,  og  gå  i  dybden  når  det  kommer  til  å  utforske  deltakernes  tanker  og                
opplevelser  rundt  prototypene  (Lindsay  et  al.,  2012).  Det  kan  føles  lettere  og  tryggere  for  både                
deltaker  og  designer  å  jobbe  med  allerede  eksisterende  grupper  hvor  deltakerne  kjenner             
hverandre,  og  gjennomføre  aktivitetene  i  deres  kjente  omgivelser  (Lindsay  et  al.,  2012).  Flere              
ser  også  nytten  av  å  bruke  fysiske  artefakter  under  datainnsamling  (Lindsay  et  al.,  2012;               
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Bråthen  et  al.  2019;  Dawe,  2007)  for  å  trigge  diskusjon,  tanker  og  historier  som  kanskje  ikke                 
kommer  frem  uten.  Dette  hjelper  også  med  tanke  på  at  de  med  demens  kan  ha  vanskeligheter                 
med   å   tenke   abstrakt   (Lindsay   et   al.,   2012).   
 
De  er  også  opptatt  av  personsentrert  omsorg  og  respekt  for  personen  med  demens  og  deres                
erfaringer.  Det  er  viktig  å  forstå  at  selv  om  deres  erfaringer  og  ønsker  kommer  fra  ting  som  kan                   
virke  betydningsløst  for  oss,  kan  det  være  svært  viktig  for  personen  med  demens  (Lindsay  et  al.,                 
2012).  Når  de  involveres  i  design,  kan  andre  problemer  og  ønsker  komme  opp  enn  om  kun                 
helsevesen  og  pårørende  hadde  deltatt  (Lindsay  et  al.,  2012).  Lindsay  et  al.  (2012)  identifiserte               
hvilke  deltakere  de  skulle  ta  med  seg  videre  i  prosessen  etter  de  første  møtene,  og  gikk  for  de                   
som  var  engasjerte,  identifiserte  seg  med  problemet  og  som  var  interessert  i  å  adressere  det                
(Lindsay  et  al.,  2012).  Disse  deltakerne  fikk  tilpassede  designoppgaver  for  å  kunne  delta  i               
utformingen  av  en  personlig  tilpasset  løsning.  Det  ble  blant  annet  brukt  storyboards,             
papirprototyper  og  funksjonelle  prototyper.  De  påpeker  at  løsningen  i  seg  selv  ikke             
nødvendigvis  er  generaliserbar,  men  at  det  gir  dypere  innsikt  som  kan  være  til  inspirasjon  for                
større  grupper  (Lindsay  et  al.,  2012).  For  de  som  deltok  var  det  viktig  at  løsningene  var                 
spesifikke  på  grunn  av  deres  forskjellige  situasjoner,  og  måten  den  interagerer  med  eksisterende              
rutiner  var  avgjørende  for  om  den  ble  brukt  eller  ikke  (Lindsay  et  al.,  2012).  Det  de  synes  var                   
mest  nyttig  i  prosessen  var  å  jobbe  med  de  allerede  eksisterende  gruppene  og  ta  i  bruk  fysiske                  
artefakter,  og  ha  hyppige  møter  slik  at  deltakerne  følte  at  de  bidro  med  noe  (Lindsay  et  al.,                  
2012).   

 
Hendriks  et  al.  ( 2014,  p.  34-35)  trekker  frem  at  mennesker  med  demens  ofte  er  objekter  eller                 
informanter  for  et  studie,  fremfor  å  få  delta  som  co-designere,  fordi  mange  ser  dem  som                
personer  som  ikke  lenger  er  den  de  var.  De  mener  at  de  heller  bør  ses  på  som  personer  med                    
tanker,  følelser  og  ønsker,  og  personer  som  bør  inkluderes  i  forskning (Hendriks  et  al.,  2014) .                
De  nevner  også  at  PD  tradisjonelt  sett  kombinerer  mennesker  som  kan  kommunisere,  visualisere              
og  abstrahere,  som  ikke  nødvendigvis  er  tilfellet  for  mennesker  med  demens (Hendriks  et  al.,               
2014) .  De  gjennomførte  to  prosjekter  med  fokus  på  PD  og  personer  med  demens  som  deltakere,                
og   presenterer   7   utfordringer   ved   dette:  
 
1. De   kognitive   begrensningene   til   en   person   med   demens   kan   gjøre   PD   for   vanskelig.  
2. Resultater  fra  PD-aktiviteter  er  vanskelig  å  oversette  til  spekteret  av  demenstyper  og             

grader.   
3. Det  er  uklart  om  personer  med  demens,  deres  forsørger/helsevesen  og  slektninger  er             

pålitelige.   
4. PD   kan   være   for   stressende   for   personer   med   demens.  
5. Forskjellene  mellom  designer  og  personen  man  designer  for  er  for  stor  til  at  man  kan                

snakke   om   likestilling   i   deltakelse.  
6. PD-prosessen   kan   bli   en   byrde   for   designeren.  
7. Små   ytringer   blir   vektlagt   for   mye.  
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Under  det  første  punktet  (1)  mener  de  at  PD-metodene  bør  justeres  etter  omstendighetene,  og  at                
det  kan  være  vanskelig  å  forstå  fantasi  og  tenke  abstrakt.  De  erfarte  også  at  det  kunne  være                  
vanskelig  å  ta  valg,  forstå  oppgaver  og  ikke  spore  av.  Med  det  andre  punktet  (2)  mener  de  at  det                    
ikke  kan  oversettes  fordi  de  aller  fleste  prosjekter  jobber  med  mennesker  med  mild  til  moderat                
grad  av  demens,  og  at  det  er  stor  sannsynlighet  for  andre  resultater  ved  inkludering  av  de  med                  
alvorlig  grad  av  demens.  Det  tredje  (3)  punktet  trekker  frem  det  med  at  helsevesen  og                
slektninger  ofte  sier  og  mener  noe  annet  enn  hva  som  faktisk  kan  være  tilfelle  angående                
personen  med  demens.  De  trekker  frem  et  eksempel  fra  prosjektet,  hvor  en  slektning  mente  at                
moren  ikke  kunne  lage  mat  lenger  fordi  hun  kastet  for  mye  av  grønnsakene,  mens  det  egentlig                 
viste  seg  at  moren  var  opptatt  av  å  bruke  de  beste  delene.  Det  fjerde  punktet  (4)  forteller  at  det                    
kan  bli  mye  for  en  med  demens  å  delta  og  dermed  velger  å  trekker  seg,  og  at  flere  deltar  for  å                      
gjøre  forskeren  eller  slektninger  en  tjeneste.  Det  femte  (5)  handler  om  at  det  alltid  er  en  stor                  
maktrelasjon  der  som  ikke  kan  endres  ved  bruk  av  PD,  og  at  gjensidig  læring  er  vanskeligere  å                  
oppnå  på  grunn  av  personer  med  demens’  manglende  evne  til  å  lære  nye  metoder  og  verktøy.  I                  
punkt  seks  (6)  trekkes  viktigheten  av  å  tenke  på  hvilken  påvirkning  det  har  på               
forskeren/designeren  frem,  spesielt  følelsesmessig,  da  PD  krever  at  man  jobber  tett  med             
brukerne.  Forsker  er  også  i  en  situasjon  hvor  det  kreves  at  man  opptrer  varsomt.  Det  siste                 
punktet  (7)  handler  om  at  små  ting  som  blir  sagt  eller  gjort  blir  vektlagt  for  mye,  og  at  man                    
derfor  kan  ende  opp  med  å  fokusere  på  det  som  kanskje  ikke  er  det  viktigste (Hendriks  et  al.,                   
2014) .  
 
Orpwood  et  al. (2010)  fokuserer  på  teknologi  som  kan  øke  livskvaliteten  til  mennesker  med               
demens  og  hvordan  den  bør  designes.  De  trekker  også  frem  det  med  at  mye  eksisterende                
teknologi  har  fokus  på  sikkerhet  og  uavhengighet,  og  mener  at  det  er  et  behov  for  å  adressere                  
behov  hos  mennesker  med  demens  som  er  viktig  for  livskvaliteten  deres,  blant  annet  gjennom               
design  av  passende  teknologi (Orpwood  et  al.,  2010) .  Designaktivitetene  de  gjennomførte  var             
basert  på  tidlige  spørreundersøkelser  besvart  av  mennesker  med  demens  selv,  i  stedet  for              
helsevesen og  slektninger,  og  inkluderte  de  med  mild  til  moderat  grad  av  demens (Orpwood  et                
al.,  2010) .  De  var  også  opptatt  av  at  arbeidet  skulle  styres  av  brukerbehov  fremfor  teknologisk                
gjennomførbarhet.  De  tenkte  på  hvilke  faktorer  som  kunne  spille  inn  på  aktiviteter  og  brukernes               
velvære,  blant  annet  relatert  til  dem  selv  (kognitiv  evne)  og  miljøet  (hjemmet,  institusjon),  og               
mener  at  velvære  kan  oppnås  hvis  disse  faktorene  jobber  sammen (Orpwood  et  al.,  2010) .  Det                
var  mye  fokus  på  hverdagsaktivitetene  de  drev  med,  hvorfor  de  likte  det  eller  ikke,  og  faktorer                 
som  var  til  hjelp  eller  som  begrenset  dem  ved  gjennomføring.  Datainnsamlingen  ledet  frem  til               
forskjellige  ønsker  som  var  viktige  for  livskvaliteten  til  de  med  demens,  blant  annet  å  være                
sosial,  mer  kreativ  aktivitet  og  spille  og  høre  på  musikk  ( Orpwood  et  al.,  2010) .  I  stedet  for  å                   
lage  noe  helt  nytt,  tok  de  utgangspunkt  i  erfaringene  deres  og  hva  de  var  kjent  med,  og  ut  fra                    
ønsket  om  å  høre  på  og  å  spille  musikk,  designet  de  en  musikkspiller  basert  på  dette.  På  en                   
institusjon  er  det  ofte  de  ansatte  som  velger  og  setter  på  musikk,  noe  flere  av  brukere  her  ønsket                   
å  gjøre  selv.  De  skriver  at  resultatet  ikke  nødvendigvis  ser  så  vakkert  ut,  men  at  alle  brukernes                  
innspill  er  tatt  med  for  å  skape  et  effektivt  design  ( Orpwood  et  al.,  2010) .  Noe  viktig  de  la                   
merke  til  under  testingen,  var  nødvendigheten  av  noe  som  tiltrakk  oppmerksomheten  deres  slik              
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at  de  forstod  at  den  kunne  brukes.  De  erfarte  også  at  testing  ikke  nødvendigvis  er  enkelt  å                  
gjennomføre,  og  at  det  beste  er  å  teste  det  i  en  så  naturlig  situasjon  som  mulig  og  trigge                   
underbevisstheten  fremfor  direkte  problemløsning.  Det  vi  tenker  på  som  intuitivt,  er  heller  ikke              
nødvendigvis  det  for  mennesker  med  demens  ( Orpwood  et  al.,  2010) .  Som  en  konklusjon  på               
prosjektet  deres  kommer  de  med  forskjellige  tips  til  hva  man  bør  tenke  på  når  det  designes                 
teknologi   for   mennesker   med   demens,   blant   annet   (Orpwood   et   al.   2019,   p.   258):   
 
1. Hold   ting   enkelt.  
2. Forsikre  deg  om  at  kontroller/knapper  stikker  ut  fra  bakgrunnen  og  at  ingenting  er              

distraherende.  
3. Unngå   delays   for   feedback,   det   kan   skape   forvirring.  
4. Kontroller/   knapper   bør   være   store   og   bør   gi   feedback   på   at   noe   har   blitt   gjort.  
5. Grafikk   relatert   til   temaet   kan   gi   et   inntrykk   av   hva   det   handler   om.  
6. Når  intuisjon  til  en  kontroll/knapp  testes,  bør  brukeren  være  i  en  situasjon  hvor  handling               

skjer   automatisk   og   ikke   tvunget.  
7. Ledetråder  virker  mer  effektivt  gitt  muntlig/  med  lyd  eller  som  tekst,  fremfor  bilder  eller               

video   som   gir   mulighet   for   kopiering.   
 
Melissa  Dawe (2007)  gjennomførte  en  PD-studie  med  personer  med  nedsatt  kognitiv            
funksjonsevne  og  deres  familiemedlemmer  som  tar  vare  på  dem.  Hun  tar  i  bruk  teknologiske               
probes for  å  engasjere  og  inspirere  familiene  til  å  co-designe  et  bildebasert             
kommunikasjonssystem,  og  mener  at  personlig  teknologi  kan  øke  personens  sikkerhet,           
uavhengighet  og  tilhørighet (Dawe,  2007) .  Teknologiske  probes blir  sett  på  som  en  kraftfull              
måte  å  styrke  personer  med  nedsatte  kognitive  funksjonsevner  som  deltar  i  design,  blant  annet               
fordi  deltakerne  slipper  å  tenke  på  fortid  eller  fremtid,  men  kan  interagere  direkte  der  og  da,  og                  
fortelle  hva  de  ønsker  og  trenger.  Det  legger  til  rette  for  “knowing-in-action” og              
“reflection-in-action”  som  minimerer  kravet  om  å  tenke  abstrakt,  noe  både  personer  med             
demens  og  andre  med  kognitive  utfordringer  har  vanskeligheter  med  (Lindsay  et  al.,  2012;              
Dawe,  2007). Hun  trekker  også  frem  det  med  at  helsevesen  og  pårørende  kan  inkluderes  i                
prosessen,  men  at  de  ikke  alltid  representerer  personene  med  nedsatt  funksjonsevne sine  behov              
(Dawe,  2007) .  For  å  sikre  seg  det  mest  passende  designet  gjennomførte  hun  PD-aktiviteter  for  å                
designe  og  evaluere  lavoppløselige  papirprototyper  av  grensesnitt  og  funksjonalitet.  Hun  erfarte            
at  teknologiske  probes gir  personer  med  kognitive  utfordringer  muligheten  til  å  engasjere  seg              
dypere  i  teknologi  og  design.  For  videre  arbeid  foreslår  hun  frem  meta-design  av  teknologi  for                
at  helsevesen  og/eller  slektninger  kan  få  mulighet  til  å  tilpasse  og  ta  i  bruk  systemet  for  deres                  
egne   behov    (Dawe,   2007) .   
 
Terp  et  al. (2017)  har  funnet  ut  at  unge  voksne  diagnostisert  med  schizofreni  ikke  er  fornøyde                 
med  tjenester  for  mental  helse,  og  at  de  ikke  tilfredsstiller  de  behovene  de  har.  I  deres  studie,                  
som  en  del  av  Malene  Terps  avhandling (Terp,  2019) ,  ønsker  de  å  identifisere  disse  behovene,                
og  designe  en  engasjerende  løsning  på  smarttelefoner  da  mange  unge  voksne  eier  og  bruker  det.                
De  trekker  frem  at  det  å  forme  tjenester  for  mental  helse  med  brukerne  ikke  er  vanlig.  De                  
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utviklet  appen  MindFrame  for  å  håndtere  hverdagen  med  schizofreni (Terp  et  al.,  2017)  og  ser                
flere  positive  utfall  ved  bruk  av  PD.  Terp  (2019)  så  at  det  bidro  til  å  skape  et  miljø  som  var                     
gjennomsiktig,  fleksibelt,  trygt  og  uformelt,  og  hvor  fellesskapet  var  engasjerende  i  tillegg  til  å               
fungere  som  et  sted  for  læring  hvor  deltakerne  oppdaget  og  utviklet  egne  ferdigheter (Terp,               
2019) .  En  av  tingene  hun  konkluderte  med  var  at  i  tillegg  til  å  skape  engasjement  i  utviklingen,                  
kan  PD  også  styrke  de  unges  egen  oppfattelse  av  deres  verdi,  som  kan  øke  selvtilliten  deres                 
(Terp,   2019) .   
 

3.4   Oppsummering  
Dette  kapittelet  har  trukket  frem  flere  ting  jeg  tar  med  meg  videre  og  anser  som  nyttig  for                  
prosjektet  med  tanke  på  forutsetninger,  utfordringer  jeg  kan  støte  på  og  utprøvde  tilpasninger              
med  tanke  på  tilrettelegging  og  design  av  teknologi.  Det  å  gi  makt  og  en  stemme  til  deltakerne,                  
og  la  de  ta  valg  i  prosessen  (Bratteteig  og  Wagner,  2014)  anser  jeg  som  svært  viktig  for  dette                   
prosjektet.  Jeg  håper  at  PD  også  kan  skape  et  trygt  og  lærerikt  miljø  (Terp,  2019)  for  yngre  med                   
demens.  Med  tanke  yngre  og  eldre  med  demens,  tar  jeg  med  meg  utfordringer  som  at  det  kan                  
være  vanskelig  å  samle  de  i  gruppe  (Mulders  et  al.,  2014),  og  at  det  kan  være  lettere  å  jobbe                    
med  eksisterende  grupper  og  gå  videre  med  de  deltakerne  som  engasjerer  seg  mest  (Lindsay  et                
al.,  2012)  i  stedet.  De  har  også  vanskelig  for  å  tenke  abstrakt  og  bruke  fantasien  (Lindsay  et  al.,                   
2012;  Hendriks  et  al.,  2014;  Joshi  og  Bratteteig,  2015;  Dawe,  2007),  og  at  en  nyttig  måte  å                  
tilrettelegge  for  dette  kan  være  å  bruke  fysiske  gjenstander  som  kan  trigge  diskusjon  (Lindsay  et                
al.,  2012;  Bråthen  et  al.  2019;  Dawe,  2007).  God  forståelse  av  problemområdet  kan  være  til                
hjelp  (Joshi  og  Bratteteig,  2015;  Bråthen  et  al.,  2019).  Hendriks  et  al.  (2014)  syv  punkter  med                 
utfordringer  tror  jeg  også  kan  være  nyttig  å  kjenne  til.  Fokus  på  et  empatisk  forhold  (Lindsay  et                  
al.,  2012),  og  respekt  og  forståelse  for  personer  med  demens  livserfaringer  (Lindsay  et  al.,  2012;                
Roach  og  Drummond,  2014)  ser  jeg  på  som  viktig  for  å  kunne  sette  seg  inn  i  kontekst  og  bli                    
godt  kjent  med  deltakerne,  fokus  på  teknologiens  rolle  i  livene  deres  (Lindsay  et  al.,  2012)  er                 
også  viktig  for  dette  prosjektet.  Det  å  se  personen  fremfor  karakteristikkene  ved  demens,  og               
vektlegge  personen  med  demens  fremfor  helsevesen  (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012;               
Dawe,  2007)  er  også  noe  jeg  tar  med  meg  videre.  Roach  og  Drummond  (2014)  trekker  også                 
frem  noe  som  skiller  yngre  fra  eldre,  blant  annet  situasjonen  ved  miste  jobb  og  større  behov  for                  
meningsfulle  aktiviteter,  og  at  tap  av  ferdigheter  kan  føre  til  tap  av  personlighet.  Det  vil  også                 
være  viktig  å  legge  til  rette  for  det  deltakerne  kan,  og  justere  både  oppgaver,  løsning  (Lindsay  et                  
al.,  2012)  og  design  (Joshi  og  Bratteteig,  2015)  etter  dette.  Jeg  tar  også  med  meg  tips  til  hva                   
man  bør  tenke  på  når  man  designer  teknologi  for  de  med  demens  (Orpwood  et  al.,  2010),  og                  
Dawes   (2007)   forslag   om   meta-design   for   å   legge   til   rette   for   tilpasninger   av   en   løsning.  
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4.   Metodologi  

4.1   Tilnærming  
I  likhet  med  Lindsay  et  al.  (2012)  valgte  jeg participatory  design  (PD),  deltakende  design  på                
norsk,  som  tilnærming  fordi  den  kan  føre  til  nær  kontakt  med  deltakerne gjennom              
designprosessen.  Det  viktigste  aspektet  jeg  fokuserer  på  ved  PD  er  det  deltakende,  å  gi               
deltakerne  en  stemme  i  utformingen  av  en  teknologisk  løsning  de  selv  kan  ta  i  bruk,  og  fokus  på                   
deltaker  som  ekspert.  Jeg  tror  at  ved  å  inkludere  mennesker  med  demens  i  en  designprosess,  kan                 
man  klare  å  gjøre  teknologien  mer  tilpasset  deres  behov.  Andre  snakker  ofte  for  mennesker  med                
demens (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012) ,  men  PD  gir  dem  muligheten  til  å  snakke                  
for  seg  selv.  Jeg  velger  å  bruke  PD  i  stedet  for  deltakende  design,  da  det  føles  mer  naturlig  i                    
forbindelse   med   min   kunnskap   om   det.  
 

4.2   Designprosessen  
I  dette  prosjektet  hadde  jeg  et  mål  om  at  vi  skulle  komme  oss  gjennom  hele  designprosessen,                 
med  fokus  på  PD  og  yngre  mennesker  med  demens  som  deltakere  og  co-designere.  Det  har  blitt                 
gjennomført  forskjellige  metoder  og  workshops,  hvor  noen  av  metodene  er  hentet  fra             
tjenestedesign  og  Design  Thinking  og  tilpasset  omstendighetene.  I  dette  prosjektet  har  det  blitt              
gjennomført  totalt  20  aktiviteter  med  10  deltakere,  hvorav  3  av  de  er  ansatte,  4  beboere,  2                 
designere  og  1  utvikler.  Det  har  også  blitt  laget  en  høyoppløselig  prototype,  en  app  for  nettbrett,                 
for  å  tilfredsstille  et  behov  om  å  forbedre  leseferdighetene,  som  det  kommer  mer  informasjon               
om  i  5.3,  5.4  og  5.5.  Ansatte  blir  også  sett  på  som  en  viktig  del  av  prosjektet,  da  de  kan  påvirke                      
deltakelse  fra  beboere  og  om  løsningen  blir  tatt  i  bruk  (Arntzen  et  al.,  2016).  Min  rolle  i                  
prosjektet  har  vekslet  mellom  forsker,  organisator  og  med-designer  (co-designer),  og  jeg  har             
deltatt   ved   å   utforske,   planlegge,   arrangere   og   designe.   I   figur   2,   er   “forsker”   meg.   
 
En  av  deltakerne  deltok  i  alle  aktiviteter  gjennom  hele  prosessen,  så  behovet  det  designes  for  og                 
løsningen  er  i  størst  grad  knyttet  til  han. Havgar (2016) designet  også  for  én,  og  trekker  frem  at                   
selv  om  den  er  laget  for  én,  kan  andre  få  nytte  av  egenskaper  ved  designet  i  prosjekter  med                   
samme  brukergruppe,  og  at  styrken  ved  prosjektet  ligger  i  dokumentasjonen  av hvordan han              
tilnærmet  seg  det,  som  også  kan  være  tilfelle  for  dette  prosjektet  med  tanke  på  fokuset  på                 
hensyn   og   tilrettelegging,   og   utforming   av   en   løsning.  
 
Under  presenteres  en  figur  av  hvordan  designprosessen  (figur  2)  ble  seende  ut  for  dette               
prosjektet.  De  forskjellige  delene  representerer  faser,  og  viser  hvem  som  deltok  og  hvilke              
metoder  som  ble  gjennomført  under  hver.  Fargene  på  fasene  brukes  videre  for  å  dele  inn  i  fasene                  
i   kapittel   4,   5   og   6 .   
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Figur   2:   Prosjektets   designprosess.  
 

4.3   Empirisk   kontekst  
Jeg  sendte  ut  e-post  til  flere  forskjellige  sykehjem,  vanlige,  vanlige  med  skjermede  avdelinger              
og  et  for  yngre  med  demens.  Det  var  blandet  interesse,  men  sykehjemmet  for  yngre  med  demens                 
ønsket   å   møte   meg   og   høre   mer   om   prosjektet.  
 
4.3.1   Sykehjemmet  
Sykehjemmet  jeg  har  fått  samarbeide  med  i  forbindelse  med  prosjektet  er  et  av  få  tilbud                
spesifikt  for  yngre  mennesker  med  demens,  og  befinner  seg  i  Oslo.  Det  mest  vanlige  er  at  de                  
yngre  blir  plassert  på  vanlige  sykehjem,  hvor  gjennomsnittsalder  er  mye  høyere.  For  å  få  plass                
må  man  ha  fått  demensdiagnosen  før  man  er  65  år.  Den  yngste  pasienten  som  dette                
sykehjemmet   har   tatt   inn   var   31   år.   Dette   sykehjemmet   har   32   heldøgnsplasser   og   6   dagplasser.   
 
Sykehjemmet  har  fire  etasjer  i  tillegg  til  en  kjeller.  Jo  høyere  etasje,  desto  alvorligere  grad  av                 
demens.  I  første  etasje  har  de  et  dagsentertilbud  til  de  som  har  diagnosen,  men  som  fortsatt  bor                  
hjemme.  Dagplassene  brukes  både  til  korte  og  lengre  opphold,  ofte  som  avlastning  for  de  som                
fortsatt  bor  hjemme  med  familien.  I  andre  etasje  bor  de  med  mild  til  moderat  grad,  mens  i  tredje                   
og  fjerde  bor  de  som  har  moderat  til  alvorlig  grad.  Jo  høyere  opp  i  bygget  man  kommer,  jo  færre                    
beboere  er  det  på  hver  avdeling,  ettersom  det  blir  mer  krevende  for  både  ansatte  og  beboere  å                  
håndtere.  Alle  beboerne  har  egne  rom  med  egne  møbler  og  ting,  som  sofa,  bord,  TV  og                 
musikkspillere.   Senger   og   klesskap   eies   av   sykehjemmet.   Figur   3   g   4   viser   bilder   fra   1.etasje.  
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Figur   3:   Dagsenter/kjøkken/kantine Figur   4:   Litt   av   bakgården  
 
I  kjelleren  finnes  det  et  treningsrom  med  forskjellige  apparater  og  bordtennisbord  (figur  5).  De               
har  også  et  spa-rom  med  massasjestol,  massasjebenk,  fotbad  og  manikyr-sett.  På  et  annet  rom               
har  de  dart  og  biljardbord.  De  to  siste  rommene  i  kjelleren  er  et  snekkerverksted,  og  et  kjøkken                  
som  ikke  blir  brukt.  I  tillegg  til  disse  fasilitetene,  arrangeres  det  en  del  aktiviteter  på  huset,  som                  
bingo,  blomstergruppe,  snekkergruppe,  turer  og  dans.  Noen  av  beboerne  har  også  mulighet  til  å               
delta  på  aktiviteter  utenfor  sykehjemmet  i  regi  av  andre  organisasjoner,  enten  det  er  turgrupper               
eller   felles   trening.   
 

Figur   5:   Fasiliteter   på   sykehjemmet.  
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4.3.2   Beboerne  
Beboerne  har  alle  fått  en  demensdiagnose  før  de  fylte  65  år,  og  dermed  fått  heldøgnsplass  på                 
sykehjemmet.  Det  finnes  et  bredt  spekter  av  typer  demens  og  grader  her.  Større  variasjon  er                
vanligere  blant  yngre  enn  eldre  med  demens  (Rosness  et  al.,  2011).  Mange  av  de  har                
alkoholrelatert  demens  som  følge  av  høyt  alkoholforbruk  og/eller  vitaminmangel.  Ingen  av            
beboerne  kjenner  hverandre  fra  før,  og  det  er  ingen  “vennegjenger”  på  huset.  Et  flertall  deltar  på                 
diverse  aktiviteter  som  arrangeres  på  sykehjemmet.  Alle  har  én  ansatt  som  er  deres              
primærkontakt   med   ekstra   ansvar   for   akkurat   dem.   
 
4.3.3   Ansatte  
Sykehjemmet  har  mange  ansatte  med  kompetanse  om  yngre  med  demens.  Alle  avdelinger  har              
en  leder  og  faste  ansatte.  Sykepleiere  og  leger  beveger  seg  mellom  avdelingene.  På  avdelingen  i                
2.  etasje  har  to  ansatte  som  er  miljøterapeuter  ansvar  for  å  planlegge  og  arrangere  aktiviteter  på                 
huset.  Andre  ansatte  på  sykehjemmet  er  flere  miljøterapeuter,  ledere,  psykologer,           
helsefagarbeidere  og  assistenter.  Jeg  snakket  med  flere  ansatte  om  prosjektet,  men  to  av  de               
deltok   mest.  
 
4.3.4   Teknologi  
Det  befinner  seg  kanskje  mer  teknologi  på  dette  sykehjemmet  enn  andre,  mye  på  grunn  av                
alderen  på  beboerne.  Mange  av  beboerne  har  egne  smarttelefoner  og  nettbrett,  som  er  koblet  til                
internett,  Facebook,  Spotify  og  andre  apper.  I  første  etasje  har  de  også  en  moderne  kaffemaskin                
med  touchskjerm  og  mange  valg  som  alle  kan  bruke.  Her  står  det  også  en  spinningsykkel  koblet                 
til  TV-en  og  noe  som  heter  “Motiview”.  Massasjestolen  (figur  6),  som  nevnt  over,  er  for                
beboerne,  og  har  mange  forskjellige  program  man  kan  velge  mellom.  Ellers  finnes  det  TV-er,               
musikkspillere,   dvd-   og   blu-ray-spillere   på   huset.   
 
Det  finnes  mer  teknologi  til  bruk  for  beboerne  her  enn  ansatte.  Til  bruk  for  de  ansatte,  har  de  et                    
varslingssystem  på  alle  rom,  som  de  bruker  hvis  de  er  på  beboerrom  og  trenger  hjelp  fra  andre                  
ansatte.  Det  brukes  også  for  å  vise  andre  ansatte  at  de  befinner  seg  på  rommet.  En  felles                  
smarttelefon  brukes  som  vakttelefon  for  avdelingen,  og  stasjonære  datamaskiner  brukes  til            
journalføring  og  rapportering.  Dørene  er  låst  for  beboere,  og  må  åpnes  av  ansatte  med  nøkkel.                
Dørene   har   ingen   teknologisk   tilkobling   slik   som   noen   andre   sykehjem   bruker.   
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Figur   6:   Diverse   teknologi   på   sykehjemmet.  
 

4.4   Metoder   
Metodene  under  presenteres  i  kronologisk  rekkefølge  under  de  tilhørende  fasene.  Det  har  vært              
fokus  på  deltakelse  i  alle  metodene,  og  justeringer  ble  gjort  med  tanke  på  det  og                
omstendighetene.   
 
Det  var  vanskelig  å  planlegge  på  forhånd  hvem  som  skulle  delta,  da  dagene  deres  varierte  med                 
både  aktiviteter  og  humør.  Beboerne  ble  spurt  før  hver  aktivitet  om  de  ønsket  å  delta.  Dette  var                  
også  nyttig  med  tanke  på  samtykke,  da  mennesker  med  demens  ikke  nødvendigvis  husker  at  de                
samtykket  første  gangen  og  dermed  en  fint  måte  å  opprettholde  det  på.  Jeg  ringte  sykehjemmet                
dagen  før  aktivitet  for  å  forsikre  meg  om  at  det  passet,  og  de  ringte  meg  hvis  det  aktiviteten                   
måtte   flyttes.  
 

      4.4.1                                 Fase   1:   Bli   kjent                 ……...………  
Formålet  med  første  fase  av  denne  designprosessen  var  å  sette  seg  inn  i  kontekst  for  å  bli  bedre                   
kjent  med  sykehjemmet,  beboere  og  ansatte.  Jeg  ønsket  å  få  vite  om  rutiner  og  aktiviteter  på                 
hjemmet,  og  hvilke  interesser  og  ferdigheter  beboerne  hadde,  slik  at  jeg  kunne  tilpasse  meg  med                
tanke  på  gjennomføring  av  aktiviteter,  både  når  det  gjaldt  tidspunkt  og  tilrettelegging,  og  håpet               
at  intervjuer  med  ansatte  ville  gi  meg  et  innblikk  i  dette.  Jeg  var  opptatt  av  å  forstå  beboerne,  og                    
gi  dem  en  stemme  og  mest  makt,  med  tanke  på  at  det  var  de  jeg  ønsket  å  utforme  en  løsning  for                      
og  med  (Bratteteig  og  Wagner,  2014),  og  fordi  jeg  var  oppmerksom  på  at  helsevesen  ikke                
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nødvendigvis  representerer  personer  med  demens  (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012;              
Dawe,   2007).   Metodene   presenteres   i   den   rekkefølgen   de   ble   utført.   

 

4.4.1.1   Intervju:   Leder   1  
Første  person  jeg  fikk  avtalt  et  møte  med  var  en  av  lederne  på  sykehjemmet.  Hun  har  blant                  
annet  ansvar  for  hvilke  beboere  som  tas  inn,  og  jobber  tett  med  psykologer.  Vi  kommuniserte                
via  e-post  og  avtalte  tid  for  å  snakke  om  oppgaven.  Hensikten  med  dette  møtet  var  å  introdusere                  
meg  selv  og  forklare  hva  oppgaven  min  gikk  ut  på,  slik  at  hun  og  andre  ansatte  kunne  vurdere                   
om  de  ønsket  å  samarbeide  med  meg.  Møtet  fant  sted  på  dagtid,  på  et  stort  møterom  på                  
sykehjemmet.  
 
Intervjuet  var  semistrukturert  med  og  fulgte  delvis  en  intervjuguide  med  temaer  jeg  ønsket  å  få                
vite  mer  om,  og  foregikk  mer  som  en  vanlig  samtale.  Jeg  fortalte  om  meg  selv,  studiene  og                  
oppgaven,  og  hun  fortalte  litt  om  seg  selv,  sykehjemmet  og  beboerne.  Jeg  forklarte  også  hva  PD                 
var  og  kom  med  eksempler  på  hvordan  beboerne  kunne  involveres.  Etter  samtalen  fikk  jeg  en                
omvisning   i   første   og   andre   etasje.   

 

4.4.1.2   Intervju:   Første   med   ansatt   1   og   2  
Etter  samtalen  med  Leder  1  ble  vi  enige  om  at  en  observasjon  av  beboerne  kunne  være  lurt  for  å                    
finne  aktuelle  deltakere  til  prosjektet.  Jeg  sendte  en  ny  e-post  angående  dette,  og  ble  satt  i                 
kontakt   med   to   ansatte   (Ansatt   1   og   2)   og   en   leder   til   (Leder   2).   
 
Jeg  var  forberedt  på  å  observere,  men  på  grunn  av  en  misforståelse  ble  det  gjennomført  et                 
intervju  med  Ansatt  1  og  2  i  stedet.  Da  det  ikke  var  det  jeg  var  forberedt  på,  forsøkte  jeg  å                     
belyse  de  samme  temaene  som  i  intervjuguiden  med  Leder  1,  men  dette  ble  mer  ustrukturert  enn                 
det   forrige.   Vi   snakket   om   prosjektet,   deres   rolle,   beboere   og   sykehjemmet.   
 

4.4.1.3   Intervju:   Andre   med   ansatt   1   og   2  
Etter  det  første  møtet  med  ansatt  1  og  2,  ble  vi  enige  om  å  holde  kontakten.  De  etterspurte  et                    
skriv  om  prosjektet,  slik  at  de  kunne  lese  mer  om  det  selv,  samt  dele  det  med  andre  kollegaer                   
som  kunne  være  interessert  i  å  delta.  Skrivet  ble  sendt  via  e-post  og  hengt  opp  på  vaktrommet  til                   
de  ansatte  i  andre  etasje.  Vi  avtalte  et  nytt  møte  slik  at  de  kunne  få  svar  på  spørsmål  de  hadde                     
angående  skrivet,  og  for  å  diskutere  videre  deltakelse  i  prosjektet.  I  likhet  med  leder  1,  så  de                  
ansatte  også  for  seg  noen  beboere  som  kunne  være  aktuelle  for  deltakelse  i  prosjektet.  Dette                
møtet  foregikk  mer  som  et  intervju  fra  deres  side,  med  tanke  på  spørsmål  de  ønsket  svar  på                  
angående   prosjektet.   
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4.4.1.4   Touchstone   tour   med   ansatt   2  
Samme  dag  som  andre  møte  med  ansatt  1  og  2  ble  avholdt,  ønsket  jeg  å  gjennomføre  en                  
touchstone  tour, en  metode  som  brukes  innen  Design  Thinking (Martin  and  Hanington,  2012) .              
Det  går  ut  på  at  brukeren  (her  ansatt  2)  skal  gi  en  beskrivende  omvisning  av  området  og                  
tjenestene,  og  fortelle  om  hva  de  gjør  og  bruker,  hva  som  er  viktig  for  dem  og  hva  som  kunne                    
vært  bedre  eller  annerledes.  Målet  med  denne  metoden  er  å  avdekke  meningen  og  verdien  av                
området  og  tjenestene,  som  kan  hjelpe  designeren  med  å  finne  ut  av  hvor  det  er  rom  for  design.                   
Jeg  håpet  at  denne  metoden  kunne  gi  meg  et  inntrykk  av  hvordan  livet  på  sykehjemmet  er  for                  
både  ansatte  og  beboere,  og  at  det  kom  frem  ting  jeg  kunne  ta  opp  i  fremtidige  intervjuer  og                   
workshops.  Jeg  fikk  en  liten  omvisning  da  jeg  møtte  leder  1,  men  uten  å  fokusere  på  det  en                   
touchstone   tour   innebærer,   og   håpet   derfor   å   få   enda   mer   nyttig   informasjon.  
 
Metoden  som  hovedsakelig  brukes  innen  Design  Thinking,  mener  jeg  også  legger  til  rette  for               
deltakelse  da  personen  som  gir  omvisningen  deltar  i  prosjektet  gjennom  å  delta  i              
gjennomføringen  av  metoden,  som  også  er  en  av  grunnene  til  valg  av  metode  med  tanke  på  at                  
prosjektet   i   stor   grad   har   fokus   på   PD.   
 

4.4.1.5   Intervjuer:   Beboerne  
I  møtene  med  ansatt  1  og  2  kom  det  frem  navn  på  noen  av  beboerne  de  mente  kunne  være                    
aktuelle  deltakere,  og  disse  ønsket  jeg  å  få  møte.  Intervjuene  ble  gjennomført  på  kveldstid  på                
sykehjemmet  etter  avtale  med  ansatt  1  og  2,  da  aktiviteter  var  ferdige  for  dagen  og  alle  befant                  
seg   på   sykehjemmet.   Fire   intervjuer,   med   to   menn   og   to   kvinner,   ble   fordelt   på   to   dager.   
 
Etter  intervjuene  håpet  jeg  å  sitte  igjen  med  kunnskap  om  hvem  de  var,  og  hva  de  likte  og                   
kunne,  slik  at  jeg  kunne  legge  til  rette  for  det  i  den  første  workshopen.  Jeg  ønsket  også  å  få  vite                     
litt  om  hverdagen  deres,  og  deres  forhold  til  teknologi,  og  om  det  var  noe  de  syntes  var                  
vanskelig.   Før   jeg   stilte   dem   spørsmål,   fortalte   jeg   litt   om   meg   selv   og   hvorfor   jeg   var   der.  
  

4.4.1.6   Workshop:   Om   hverdagen   og   behov  
Etter  å  ha  snakket  med  både  ansatte  og  beboere,  ville  jeg  gjennomføre  en  workshop  med  fokus                 
på  hverdagen  deres  og  behov.  Jeg  håpet  at  et  fokus  på  hverdagen  kunne  trigge  frem  behov  eller                  
ønsker  som  ikke  ble  møtt  og  som  vi  eventuelt  kunne  gå  videre  med  i  designprosessen.  Temaet                 
for  workshopen  ble  også  valgt  på  bakgrunn  av  intervjuene  med  beboerne,  hva  de  fortalte  og  hva                 
jeg  observerte  da,  og  forsøkte  å  tilpasse  slik  at  alle  skulle  få  muligheten  til  å  delta  og  si  noe                    
relevant.  
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For  at  deltakerne  skulle  føle  at  de  deltok  med  mer  enn  å  bare  snakke,  utformet  jeg  et  skjema  de                    
kunne  fylle  ut  underveis  i  workshopen.  Informasjonen  jeg  samlet  med  dette  kunne  også  bli               
nyttige  for  meg  å  ha  videre  i  prosessen.  Skjemaet  var  et  A4-ark  med  fem  ruter  på  forsiden  og  en                    
på  baksiden.  I  rutene  på  forsiden  stod  det: ”Hverdag  (rutiner  og  gjøremål,  aktiviteter)” ,              
“Ferdigheter  -  Hva  kan  du?” ,  “ Interesser  -  Hva  liker  du?” , “Hva  er  vanskelig?  (F.eks.               
gjøremål,  vedlikeholde  ferdigheter,  være  sosial  osv.)” ,  og “Kjennskap  til  teknologi  (F.eks.            
mobiltelefon,  iPad,  sosiale  medier  osv.) ”.  I  ruten  på  baksiden  stod  det “Behov,  ønsker,  mangler?               
(F.eks.  hjelpemidler,  påminnelser,  selvstendighet,  vedlikeholde  det  man  kan  osv.)”.  På  baksiden            
var  det  også  satt  av  plass  til “Annet” ,  dersom  noe  utenfor  kategoriene  skulle  dukke  opp.  Øverst                 
på  skjemaet  skulle  de  fylle  inn  navn  og  dato.  Jeg  tok  med  penner  og  tusjer  i  forskjellige  farger,  i                    
tillegg   til   noen   klistremerker   som   kunne   brukes   til   pynt   eller   å   fjerne   ansikter   på   bilder   (figur   7).  

Figur   7:   Klart   for   første   workshop  
 
 
Flere  forskere  som  har  jobbet  med  mennesker  med  demens  (stort  sett  eldre),  og  eldre  uten,  i  en                  
designprosess  (Lindsay  et  al.,  2012;  Bråthen  et  al.,  2019;  Dawe,  2007)  snakker  om  bruken  av                
fysiske  gjenstander  i  workshops  som  et  hjelpemiddel  da  mange  av  de  har  vanskeligheter  for  å                
tenke  abstrakt.  Etter  samtalen  jeg  hadde  med  beboerne,  fikk  jeg  et  inntrykk  av  at  de  kan  mye  og                   
at  de  fleste  klarer  å  komme  på  ting  uten  å  se  det  rett  foran  seg.  Likevel  ønsket  jeg  å  teste  ut                      
dette,  men  med  bilder  av  forskjellige  ting  i  stedet  for  noe  fysisk.  Bildene  viste  mye  av  det  de                   
snakket  om  da  jeg  hadde  samtalen  med  hver  enkelt,  som  blant  annet  smarttelefoner,  hagearbeid,               
sosiale  aktiviteter  og  lesing.  Forhåpentligvis  kunne  disse  hjelpe  dem  med  å  komme  på  flere  ting                
de  kanskje  interesserer  seg  for  eller  gjør  i  løpet  av  dagen,  eller  om  det  er  noe  de  savner.  En                    
annen  grunn  til  at  jeg  gikk  for  bilder  var  fordi  jeg  tenkte  at  det  ville  være  best  med  enten  fysiske                     
ting  eller  bare  bilder,  hadde  jeg  kombinert  er  det  mulig  at  de  fysiske  tingene  hadde  fått  mest                  
oppmerksomhet  og  bildene  glemt.  Det  var  også  en  god  del  ting  som  ble  nevnt  som  var  vanskelig                  
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å  fremstille  på  noen  annen  måte,  og  dermed  var  mange  bilder  lettere  å  få  tak  i  enn  alle  tingene                    
fysisk.  
 
For  at  deltakerne  skulle  påminnes  prosjektet  og  workshops,  i  tillegg  til  å  kunne  se  hva  de  gjorde,                  
lagde  jeg  et  album  som  ble  fylt  inn  etter  hver  aktivitet  med  bilder  og  andre  ting  som  ble                   
produsert.  Som  en  introduksjon  til  albumet  skrev  jeg  litt  om  hva  det  er  til  og  kort  om  prosjektet,                   
samt  litt  om  meg  og  et  bilde.  Jeg  brukte  et  polaroid-kamera  for  å  ta  bilder,  slik  at  deltakerne  fikk                    
vite  når  det  ble  tatt  bilder  og  fikk  muligheten  til  å  se  de  rett  etter,  og  da  vurdere  om  det  skulle                      
beholdes  eller  kastes.  Hvis  det  kom  med  ansikt  på  bildene,  festet  vi  på  klistremerker  dersom  de                 
ønsket   det,   og   hvis   de   skulle   brukes   digitalt   ble   det   retusjert   bort.   
 

4.4.1.7   Workshop:   Arduino  
Etter  intervjuene  og  den  første  workshopen  satt  jeg  igjen  med  et  inntrykk  av  at  deltakerne  kan                 
mye,  og  at  teknologi  som  smarttelefoner  og  nettbrett,  for  flertallet,  ikke  er  noe  vanskelig.  Selv                
har  jeg  kun  erfaring  med  eldre  med  demens,  som  jeg  på  dette  tidspunktet  tydelig  la  merke  til  at                   
er  en  svært  annerledes  brukergruppe  enn  de  yngre  med  demens.  De  yngre  kan  mye,  er  mer                 
interessert  i  å  aktivisere  seg  selv,  lærte  forskjellige  typer  teknologi  i  en  yngre  alder  og  har  brukt                  
det  mye  i  jobbsammenheng  og  privat.  I  denne  workshopen  tenkte  jeg  derfor  at  det  kunne  være                 
interessant  å  utfordre  dem  med  teknologi  de  ikke  hadde  kjennskap  til  for  å  se  hvordan  de                 
håndterte  det.  Hvis  vi  senere  i  designprosessen  skulle  ende  opp  med  å  lage  en  fysisk  løsning,                 
ville  det  vært  stor  sannsynlighet  for  at  Arduino  eller  lignende  kom  til  å  bli  brukt,  og  ved  å                   
introdusere  det  til  dem  kunne  de  også  få  muligheten  til  å  delta  med  selve  byggingen  av                 
løsningen.  “Learning  by  doing”  var  noe  som  kom  frem  som  noe  positivt  på  første  workshop,  og                 
derfor   tenkte   jeg   at   det   kunne   passe   med   en   oppgave,   fremfor   at   jeg   forteller   og   viser.  
 
Som  forberedelser  til  denne  workshopen  forberedte  jeg  et  dokument  med  bilder  og  forklaringer              
av  Arduino  Uno,  brødbrettet  og  komponentene  de  skulle  bruke.  Jeg  valgte  å  ta  med  de  engelske                 
ordene  på  alle  komponentene,  i  tillegg  til  de  norske,  slik  at  de  kunne  velge  det  de  foretrakk.  De                   
fikk  også  utdelt  et  ark  som  forklarte  oppgaven  skriftlig  stegvis,  med  et  bilde  av  hvordan                
koblingen  så  ut.  Jeg  passet  på  å  bruke  de  samme  navnene  på  komponentene  som  i  dokumentet,                 
både  på  norsk  og  engelsk.  Oppgaven  de  fikk  gikk  ut  på  å  koble  sammen  en  knapp  og  et  lys  som                     
skulle  lyse  når  man  trykket  på  knappen.  Hvis  oppgaven  gikk  bra,  kunne  de  få  løse  flere  fra                  
Arduino-boka  jeg  hadde  med.  I  boka  var  derimot  all  skrift  på  engelsk,  men  hadde  med  bilder  av                  
selve   koblingen.   
 
Jeg  håpet  at  minst  én  ansatt  kunne  være  med,  og  at  beboerne  jobbet  sammen  to  og  to.  Jeg  og  den                     
ansatte  kunne  eventuelt  bevege  oss  mellom  gruppene  hvis  det  skulle  være  behov  for  det.  På                
første  workshop  var  det  nyttig  å  ha  med  en  ansatt  da  spesielt  en  av  deltakerne  hadde  behov  for                   
litt   mer   hjelp.   
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Til  albumet  lagde  jeg  en  introduksjon  til  dagens  aktivitet  som  ble  limt  inn,  en  kopi  av                 
dokumentet,  oppgaven  og  bilder.  Workshopen  ble  gjennomført  på  samme  TV-rom  som  sist,  til              
samme   tid.   
 

…. 4.4.2 .....…………     Fase   2:   Finne   behov      ..…………………...  
I  denne  fasen  var  vi  opptatt  av  å  komme  frem  til  et  bestemt  behov  vi  kunne  jobbe  med  videre  i                     
designprosessen.  Det  var  viktig  at  behovet  var  noe  som  kom  fra  beboerne  selv  og  ikke  de                 
ansatte,  og  at  de  fikk  være  med  på  å  velge  mellom  hvilket  som  var  aller  viktigst,  som  de  ønsket                    
å  gå  videre  med.  Her  var  jeg  spesielt  opptatt  av  å  tilpasse  metodene  omstendighetene  (Bell  og                 
Leong,  2017;  Hendriks  et  al.,  2014),  og  tilrettelegge  for  deltakelse  fra  beboerne,  blant  annet  ved                
å  fokusere  på  hverdagen  deres,  hvor  jeg  håpet  det  kunne  dukke  opp  interesser  og  hva  de                 
eventuelt  savnet  (Lindsay  et  al.,  2012;  Orpwood  et  al.,  2010).  Det  var  fortsatt  viktig  at  makten  lå                  
hos   beboerne   (Bratteteig   og   Wagner,   2014),   spesielt   med   tanke   på   valg   av   behov.  

4.4.2.1   Touchstone   tour   med   beboer   2  
Jeg  ønsket  å  finne  ut  av  hvordan  beboerne  bruker  fasilitetene  på  sykehjemmet,  og  gjennomførte               
derfor  en  touchstone  tour (Martin  and  Hanington,  2012)  med  en  beboer  også.  I  fase  1  ble  det                  
gjennomført  med  ansatt  2.  Ved  å  gjennomføre  metoden  med  en  ansatt  og  beboer  hver  for  seg,                 
håpet  jeg  det  kunne  dukke  opp  forskjellige  interessante  ting  man  kunne  ta  tak  i  videre  i                 
prosessen,  som  for  eksempel  forskjellige  meninger  om  hvordan  noe  er  og  brukes,  eller  om  de                
savner  forskjellige  ting.  All  informasjon  som  kom  frem  var  nyttig,  men  siden  jeg  hadde  fått  en                 
omvisning  tidligere,  hadde  jeg  mer  fokus  på  behov  denne  gangen  og  ville  få  vite  om  det  var  noe                   
de   savnet   eller   skulle   ønske   var   annerledes.   
 
Til  denne  aktiviteten  ble  introduksjonen  i  albumet  skrevet  for  hånd.  Bilder  fra  omvisningen  ble               
limt   inn,   og   ved   siden   skrev   jeg   litt   til   hvert   bilde   om   stedet   og   noe   av   det   som   ble   fortalt.  
 
Omvisningen  foregikk  på  kveldstid,  samme  dag  og  tid  som  tidligere  aktiviteter,  og  varte  i  ca.  50                 
minutter.   

4.4.2.2   Co-creating   customer   journey   map  
For  å  kunne  komme  videre  i  designprosessen  måtte  vi  komme  frem  til  et  problem  eller  behov                 
som  kunne  løses.  Det  hadde  kommet  frem  noen  forskjellige  behov  gjennom  de  tidligere              
aktivitetene,  men  jeg  følte  at  det  kunne  vært  nyttig  med  én  aktivitet  til  før  vi  bestemte  oss  for                   
noe.  Customer  journey  map (Stickdorn  et  al.,  2018)  er  en  metode  som  hovedsakelig  brukes               
innen  tjenestedesign  av  designere,  med  fokus  på  kundereisen  gjennom  en  tjeneste.  I  vårt  tilfelle               
ønsket  jeg  ikke  å  fokusere  på  en  tjeneste,  men  hverdagen  til  en  av  beboerne,  og  gjøre  den                  
deltakende  ved  at  det  skulle  handle  om  en  beboers  hverdag  og  at  de  selv  skulle  være  med  på  å                    
bestemme   innholdet.   
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Introduksjonen  til  aktiviteten  til  albumet  ble  limt  inn  for  å  vise  ny  aktivitet  før  det  som  ble                  
produsert  ble  limt  inn.  Den  forklarte  litt  om  dagens  aktivitet  og  hva  customer  journey  map  er                 
med  et  eksempel,  i  tillegg  til  å  ha  med  et  bilde  av  en  typisk  designprosess  for  å  vise  hvor  vi  var  i                       
prosessen   og   hvor   mange   faser   som   gjenstod.   
 
Vi  teipet  sammen  to  A3-ark,  og  brukte  tusjer  i  forskjellige  farger  for  å  skille  mellom                
kategoriene.  Aktiviteten  foregikk  på  kveldstid  som  tidligere,  og  varte  i  ca.  2  timer  med  en  pause                 
halvveis.   
 

4.4.2.3   Brainstorming:   Valg   av   behov   og   kravspesifikasjon  
For  å  kunne  bevege  oss  over  til  design  og  prototyping  måtte  vi  ha  et  behov  å  fokusere  på.  På                    
denne  workshopen  gjennomførte  vi  en  brainstorming  rundt  behov  som  hadde  dukket  opp  så              
langt  i  datainnsamlingen.  Jeg  ville  at  beboerne  skulle  være  med  på  å  velge  hvilket  behov  vi                 
skulle  gå  videre  med,  slik  at  vi  endte  opp  med  noe  som  virkelig  var  viktig  for  dem.  Ved  at  de                     
selv  valgte  behov,  var  det  kanskje  lettere  å  vedlikeholde  interessen  for  prosjektet  og  deltakelsen.               
Jeg  tenkte  at  det  også  kunne  være  nyttig  da  de  selv  kanskje  ikke  husket  alt  de  hadde  sagt,  og  at                     
de  kan  ha  endret  mening.  Jeg  utelukket  noen  av  behovene  da  de  kunne  bli  vanskelig  og                 
tidkrevende  å  løse.  Jeg  håpet  også  at  beboerne  selv  skulle  komme  på  noen  ideer  til  løsninger  for                  
det  valgte  behovet,  litt  for  å  undersøke  om  de  var  i  stand  til  å  tenke  abstrakt  og  bruke  fantasien                    
og  fordi  det  kunne  vært  fint  om  noen  ideer  også  kom  fra  dem,  og  ikke  kun  fra  meg.  Hvis  det  ble                      
tid   til   skissing   av   ideer,   skulle   vi   prøve   å   få   til   det   også.   
 
Vi  tok  i  bruk  post-its,  tusjer  og  penner,  og  skrev  ned  forskjellige  ting  som  var  spesielt  viktig  for                   
beboeren   med   tanke   på   å   designe   en   løsning   for   behovet   som   ble   valgt   (figur   8).   
 
Et  ark  med  introduksjon  til  dagens  aktivitet  ble  limt  inn  i  albumet,  etterfulgt  av  post-its  og                 
bilder.  Behovene  vi  skulle  diskutere  ble  også  presentert  i  introduksjonen.  Mot  slutten  av              
aktiviteten  ble  vi  enige  om  en  oppgave  beboeren  skulle  prøve  å  gjennomføre,  relatert  til  behovet                
som   ble   valgt.   
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Figur   8:   Diskusjon   og   notering   på   post-its  
 
 

.... 4.4.3 ……….      Fase   3:   Design   og   prototyping       ……………..  
I  denne  fasen  var  det  fokus  på  design  og  prototyping  for  det  valgte  behovet.  Deltakelse  var                 
fortsatt  viktig,  så  alle  aktiviteter  ble  tilrettelagt  så  godt  som  mulig  med  tanke  på  deltakers                
interesser  og  ferdigheter.  Her  var  det  spesielt  viktig  å  tilrettelegge  aktiviteter  på  en  måte  som  ga                 
beboerne  en  stemme  og  rolle  i  utformingen  (Bratteteig  og  Wagner,  2014),  blant  annet  ved  å                
adressere  utfordringer  personer  med  demens  kan  ha  som  å  tenke  abstrakt  og  bruke  fantasien               
(Lindsay  et  al.,  2012;  Hendriks  et  al.,  2014;  Joshi  og  Bratteteig,  2015;  Dawe,  2007),  slik  at  de                  
kunne   ta   valg   når   det   gjaldt   innhold   og   design   (Bratteteig   og   Wagner,   2014).   
 

4.4.3.1   Brainstorming   med   designere  
Før  en  eventuell  workshop  med  beboer,  ønsket  jeg  å  samle  noen  designere  for  å  få  innspill  til                  
løsninger  og  ting  som  ville  være  viktig  å  tenke  på.  I  brainstormingen  fokuserte  vi  på  hvordan  det                  
kunne  løses  både  fysisk  og  ved  bruk  av  skjerm,  og  sorterte  ideer  inn  i  forskjellige  kategorier                 
som   vi   så   på   som   relevant   for   behovet   som   skulle   tilfredsstilles.   
 
Gjennom  datainnsamlingen  så  langt,  har  jeg  erfart  at  beboeren  som  har  deltatt  på  alle  aktiviteter                
klarer  å  velge  mellom  ting  og  si  sin  mening,  men  det  å  bruke  fantasien  har  ikke  vært  like  enkelt.                    
Derfor  tenkte  jeg  at  en  brainstorming  med  andre  designere  kunne  lede  frem  til  forskjellige               
forslag  som  kunne  presenteres  til  beboeren,  slik  at  han  kunne  justere  og  velge,  eller  komme  på                 
nye   ideer   ut   fra   det   han   ble   vist.  
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4.4.3.2   Idéutvikling   og   skissing   
Etter  brainstormingen  med  designerne  kom  vi  frem  til  flere  ideer  og  ting  som  var  viktig  å  tenke                  
på.  Ideene  og  kategoriene  vi  jobbet  med  ble  tatt  med  til  sykehjemmet  og  presentert  for                
beboeren,  slik  at  han  kunne  komme  med  innspill  og  justeringer  til  det  vi  hadde  diskutert.  Siden                 
det  ikke  ble  tid  til  skissing  på  forrige  workshop  med  beboer  (4.4.2.3),  videreførte  vi  det  til  denne                  
workshopen.  Vi  diskuterte  hvordan  løsningen  kunne  være,  mens  jeg  skisset  underveis  og  beboer              
kom   med   innspill   til   hva   som   kunne   være   med   og   ikke   (figur   9).  
 
Jeg  skrev  en  introduksjon  til  aktiviteten  til  albumet  som  vanlig,  og  limte  inn  bilder  og  noen  av                  
skissene   som   ble   laget.   Beboer   ønsket   å   beholde   et   av   arkene   til   den   nye   oppgaven   han   fikk.  

Figur   9:   Tusjer   og   ark   på   beboers   bord  
 

4.4.3.3   Utforskende   prototyping  
Basert  på  det  som  hadde  kommet  frem  i  datainnsamlingen  så  langt  i  fase  3,  designet  jeg  en                  
enkel  prototype  i  Figma,  med  eksempler,  figurer,  farger,  tekst  og  blanke  ark.  Denne  prototypen               
skulle  brukes  til  neste  workshop  med  beboer,  enten  digitalt  eller  på  papir.  Jeg  valgte  å  lage  noen                  
eksempler  slik  at  beboer  kunne  se  mulighetene  foran  seg,  da  han  ikke  syntes  det  var  så  lett  å                   
bruke  fantasien.  Jeg  designet  også  forskjellige  oppsett,  slik  at  han  kunne  se  at  det  var  mulig  å                  
gjøre  det  på  andre  måter.  De  blanke  arkene  var  ment  for  beboeren,  slik  at  han  kunne  sette                  
sammen   prototypen   slik   han   ønsket.   
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4.4.3.4   Papirprototyping:   Klipp   og   lim   
Jeg  bestemte  meg  for  å  gjennomføre  papirprototyping  med  prototypen  i  Figma,  fremfor  å  gjøre               
det  digitalt  sammen  med  beboer.  Hadde  vi  gjennomført  prototypingen  direkte  i  Figma,  så  jeg  for                
meg  at  beboer  ville  syntes  at  programmet  var  interessant,  men  at  jeg  hadde  endt  opp  med  å  gjøre                   
det  meste  av  jobben.  Fra  workshopen  med  Arduino  (5.1.6)  så  jeg  at  beboeren  syntes  det  var                 
spennende  med  ny  teknologi,  men  på  workshopen  hvor  vi  laget  et  customer  journey  map  (5.2.2)                
ønsket  han  at  jeg  skulle  skrive  og  tegne  slik  at  det  ble  riktig.  Klipp  og  lim  virket  for  meg  som  en                      
enklere  løsning  for  beboer  å  delta  i,  og  som  gjør  at  han  deltar  med  arbeidsoppgaver  i  tillegg  til  å                    
velge.  Ved  å  gjøre  det  på  papir  begrenset  jeg  også  alternativer  beboeren  kunne  velge  mellom,                
men  håpet  at  jeg  fikk  med  nok,  og  at  han  klarte  å  komme  på  andre  løsninger  hvis  ingen                   
alternativer  falt  i  smak.  En  annen  grunn  til  at  jeg  gikk  for  papir  er  på  grunn  av  ustabilt  internett                    
på  sykehjemmet,  som  kunne  ført  til  forsinkelser  i  programmet  og  at  endringer  ikke  hadde  blitt                
lagret   underveis,   som   igjen   kunne   ført   til   irritasjon.   
 
Jeg  printet  ut  prototypen,  og  tok  med  den  og  saks  og  lim  til  sykehjemmet.  Under  prototypingen                 
så  vi  også  for  oss  hvordan  interaksjonen  og  flyten  kunne  se  ut,  og  hvilke  ord  som  ga  mest                   
mening  for  funksjonene.  Han  satt  med  saksen  og  eksemplene,  og  jeg  med  limet  og  ble  fortalt                 
hvor   ting   skulle   plasseres.   
 
Jeg  tok  også  opp  forslaget  om  å  lage  noe  for  påminnelse,  da  jeg  hadde  fått  inntrykk  av  at  dette                    
var   noe   som   kom   til   å   være   svært   viktig   for   at   løsningen   skulle   bli   brukt.  
 

4.4.3.5   Interaktiv   prototype   i   Figma:   Fra   papir   til   digitalt   
Etter  papirprototypingen  på  forrige  workshop  endte  vi  opp  med  et  resultat  med  oppsett,  farger,               
former,  ikoner  og  ord  beboeren  selv  valgte,  fra  eksemplene  jeg  hadde  med.  Under  prototypingen               
tenkte  vi  også  på  hvordan  interaksjonen  kunne  være  og  nummererte  arkene  i  rekkefølgen  vi               
følte  var  naturlig.  Vi  simulerte  også  interaksjonen  ved  å  “klikke”  oss  gjennom  den.  Jeg  gjorde                
om  prototypen  i  Figma  til  prototypen  beboeren  hadde  satt  sammen,  og  la  til  mulighet  for                
interaksjon   for   å   teste   flyten.  
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… 4.4.4 ...…………     Fase   4:   Implementasjon       ………………....  
I  denne  fasen  var  det  fokus  på  å  implementere  så  mye  som  mulig  av  beboers  prototype  og                  
ønsker.  Bratteteig  og  Wagner  (2014)  mener  at  deltaker  ikke  trenger  å  ta  valg  i  alle  deler  av                  
prosessen  for  at  det  skal  bli  et  deltakende  resultat.  Det  var  ikke  så  lett  for  beboer  å  delta  direkte  i                     
implementasjonen,  så  jeg  prøvde  å  tilpasse  omstendighetene  (Bell  og  Leong,  2017;  Hendriks  et              
al.,  2014)  ved  å  tilrettelegge  for  deltakelse  på  andre  måter,  blant  annet  ved  å  gi  beboer  en                  
tilpasset   oppgave   (Lindsay   et   al.,   2012)   som   kunne   være   viktig   for   prosjektet   og   løsningen.  

4.4.4.1   Høyoppløselig   prototype:   Fra   Figma   til   React  
For  at  vi  skulle  få  laget  en  mer  høyoppløselig  prototype  som  beboeren  kunne  bruke  på  egen                 
hånd  uten  at  jeg  var  til  stede,  samarbeidet  jeg  med  en  utvikler  om  å  lage  en  web-app  i  React  for                     
nettbrett.  Vi  tok  i  bruk  prototypen  i  Figma,  i  tillegg  til  at  vi  skisset  for  å  forklare  hverandre  ting.                    
Utvikleren  stod  for  selve  programmeringen,  mens  jeg  gjorde  stylingen.  Vi  fikk  ikke  tatt  med  alt                
på  grunn  av  begrenset  med  tid,  men  tok  med  det  jeg  anså  som  viktigst  med  tanke  på  beboers                   
ønsker   og   tilfredsstilling   av   behovet.   Se   figur   10   under   for   bilder   av   implementasjonen.  
 

Figur   10:   Skisser   og   programmering   av   app  

 
 

.… 4.4.5 …...…..……....      Fase   5:   Testing        …………..................  
I  det  som  ble  siste  fase,  var  det  det  fokus  på  brukertesting  og  overlevering  av  appen.  Her  var  det                    
spesielt  viktig  å  tilpasse  testingen  omstendighetene  (Bell  og  Leong,  2017;  Hendriks  et  al.,              
2014),  blant  annet  ved  å  gi  beboer  mer  makt  (Bratteteig  og  Wagner,  2014)  i  testingen  ved  at  han                   
selv   kunne   velge   hvordan   han   ønsket   å   håndtere   det.   
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4.4.5.1   Brukertesting   av   app   i   miljø  
Etter  å  ha  ferdigstilt  en  fungerende  app,  ønsket  jeg  at  beboeren  skulle  få  teste  og  bruke  den  over                   
tid.  Testingen  ble  gjennomført  på  rommet  hans,  som  var  miljøet  appen  kom  til  å  brukes  i.                 
Orpwood  et  al.  (2010)  nevner  blant  annet  at  når  intuisjon  skal  testes  med  personer  med  demens,                 
bør  brukeren  være  i  en  situasjon  hvor  handling  skjer  automatisk.  Jeg  forberedte  ikke  noen               
oppgaver,  da  jeg  ville  at  han  skulle  klikke  seg  gjennom  den  og  tenke  høyt,  for  å  se  om  appen  var                     
intuitiv  for  han.  Ved  å  ikke  gi  oppgaver,  fikk  også  beboer  mer  makt  (Bratteteig  og  Wagner,                 
2014)  med  tanke  på  hvordan  han  ville  håndtere  testingen.  Jeg  regnet  med  at  om  han  hadde  vært                  
alene   med   appen,   ville   han   klikket   seg   gjennom   på   lignende   måte   som   under   testingen.   
 
Beboeren  hadde  eget  nettbrett  som  han  testet  appen  med.  Siden  den  var  web-basert,  lagret  jeg                
lenken  som  en  snarvei  på  hjemskjermen  på  nettbrettet  slik  at  den  var  lett  tilgjengelig.  Navnet  og                 
ikonet  på  hjemskjermen  gjorde  at  han  forstod  hva  det  var.  Et  ark  med  introduksjon  til                
brukertestingen  og  forklaring  av  funksjoner  i  appen  ble  limt  inn  i  albumet  sammen  med  bildene                
som   ble   tatt.   
 

 
Covid-19  
På  grunn  av  situasjonen  som  oppstod  med  korona  og  besøksforbud  på  sykehjem,  stoppet              
prosessen  her.  Jeg  skulle  gjerne  gjennomført  flere  brukertester  og  sett  hvordan  det  gikk  med  B2                
og  appen.  Det  var  vanskelig  å  planlegge  digitale  møter  på  grunn  av  ustabilt  nett,  og  fordi  det  var                   
ukjent  om  beboer  og  ansatte  var  kjent  med  løsninger  for  dette  (F.eks.  Zoom).  Hvis  dette  var  nytt                  
for  begge  parter,  kunne  det  blitt  utfordrende  og  tatt  mye  ekstra  tid,  som  verken  beboer  eller                 
ansatte  hadde  hatt  til  rådighet  på  grunn  av  hektiske  dager  og  mange  aktiviteter.  Det  hadde  også                 
blitt  vanskelig  å  gjennomføre  mer  brukertesting  på  denne  måten  da  beboer  måtte  brukt              
nettbrettet   til   dette   i   tillegg   til   møtet,   som   kunne   vært   forvirrende.  
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5.   Resultater   
Resultatene  fra  gjennomføringen  av  metodene  presenteres  kronologisk  i  den  rekkefølgen  de  ble             
gjennomført,  under  de  tilhørende  fasene.  Før  resultatene  forklares  det  hva  fokuset  i  hver  fase               
var,   og   hva   som   måtte   oppnås   før   vi   beveget   oss   til   neste   fase.   
 
Kapittelet  trekker  frem  resultater  som  gir  et  inntrykk  av  hvordan  yngre  med  demens  er  og                
hvordan  det  er  å  inkludere  dem  i  en  deltakende  designprosess.  Det  trekkes  også  frem  resultater                
som  viser  at  de  ansatte  ikke  alltid  representerer  beboerne,  blant  annet  ved  at  forskjellige  behov                
blir  nevnt.  De  viser  også  hvordan  beboerne  hadde  makt,  blant  annet  ved  å  ta  valg,  og  hvordan                  
tilrettelegging  for  det  kan  bidra  til  deltakelse.  Til  slutt  presenteres  resultater  fra  brukertesting              
som   blant   annet   viser   at   intuisjon   er   viktig   å   fokusere   på.  

… 5.1 ...….……….…      Fase   1:   Bli   kjent       ……………………….  
I  denne  fasen  var  det  fokus  på  å  bli  kjent  med  beboerne,  ansatte,  sykehjemmet  og  teknologi.  Jeg                  
håpet  at  god  kjennskap  til  disse  ville  gjøre  det  enklere  å  planlegge  og  tilrettelegge  aktiviteter                
bedre.  For  å  kunne  bevege  oss  over  i  neste  fase,  var  det  jeg  opptatt  av  å  ha  nok  informasjon  om                     
interesser   og   ferdigheter,   slik   at   vi   videre   kunne   gå   mer   inn   på   behov.   

5.1.1   Intervju:   Leder   1  
Det  første  møtet  med  både  sykehjemmet  og  en  ansatt,  her  leder  1,  fungerte  mest  som  en                 
introduksjon  og  samtale  for  begge  parter.  Vi  satt  på  et  møterom  med  bord  og  stoler,  pcer,  lerret                  
og  en  popcornmaskin.  Rommet  blir  brukt  til  både  møter  og  filmkvelder.  Jeg  fortalte  om  meg                
selv  og  oppgaven,  mens  leder  1  fortalte  litt  om  seg  selv,  sykehjemmet  og  beboerne.  Da  hun                 
bedre  forstod  hva  PD  og  oppgaven  handlet  om,  så  hun  allerede  for  seg  noen  beboere  som  kunne                  
vært  aktuelle  deltakere.  Hun  var  likevel  ikke  helt  sikker  på  om  de  ville  passe  som  deltakere,  så                  
vi  ble  enige  om  at  jeg  skulle  få  observere  og  snakke  med  beboerne  selv.  Hun  gav  også  et                   
inntrykk  av  at  hun  forstod  prosjektet  ved  at  hun  kom  med  et  forslag  til  et  problem  vi  kunne                   
fokusere   på,   som   å   lage   et   system   for   nøkler   beboerne   bruker   for   å   komme   ut.   
 
Etter  samtalen  fikk  jeg  en  omvisning  av  1.  og  2.etasje  på  sykehjemmet.  De  arrangerte  dugnad  i                 
første  etasje  den  dagen,  hvor  både  ansatte  og  beboere  deltok.  De  raket  løv,  spylte  utemøbler  og                 
gjorde  klart  til  grilling.  Jeg  fikk  vite  at  den  nåværende  yngste  beboeren  er  50  år,  men  at  de  har                    
hatt  beboere  helt  ned  i  30-årene.  Sykehjemmet  har  fire  etasjer  og  en  kjeller,  hvor  de  med  mildest                  
grad  og  hjemmeboende  holder  til  1.etasje,  og  de  med  alvorlig  grad  i  4.  Kjelleren  har  trimrom  og                  
andre  fasiliteter.  1.etasje  brukes  til  dagsenter  for  de  yngre  med  demens  som  fortsatt  bor  hjemme,                
men  som  har  behov  for  avlastning,  sosialisering  og  aktivisering.  Det  er  et  stort  kjøkken  der  med                 
flere  bord  og  stoler,  og  en  moderne  kaffemaskin  med  touchskjerm  og  mange  valg.  I  det  andre                 
hjørne  er  det  en  stor  TV  og  en  sofa,  med  en  spinningsykkel  koblet  til  TV-en.  På  skjermen  sto  det                    
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“Motiview”.  Da  vi  gikk  rundt,  la  jeg  merke  til  at  mange  husket  navnet  til  den  ansatte,  selv  når                   
de   ikke   så   navneskiltet   hun   gikk   med.   
 
Vi  gikk  opp  trappen  til  2.etasje,  og  stoppet  foran  en  stor  dør.  Den  ansatte  måtte  låse  seg  inn,  da                    
denne  døren  alltid  er  låst.  Her  var  fortsatt  noen  av  beboerne  inne.  Avdelingen  er  en  lang                 
korridor,  som  igjen  er  delt  inn  i  to  deler.  Hver  del  har  beboerrom,  kjøkken  og  TV-rom.  Da  vi                   
hilste  på  noen  av  beboerne,  la  jeg  merke  til  at  både  språk  og  persepsjon  var  annerledes.  På                  
denne  avdelingen  går  noen  av  de  ansatte  med  uniform,  noe  få  gjorde  i  1.etasje.  Avdelingen  i                 
2.etasje   virker   mer   institusjonalisert   og   beboerne   hakket   dårligere   enn   de   i   1.etasje.  
 
Etter  omvisningen  fortalte  leder  1  at  prosjektet  hørtes  interessant  ut,  så  vi  ble  enige  om  å  holde                  
kontakten.  
 

5.1.2   Intervju:   Første   og   andre   med   ansatt   1   og   2   
På  møtet  med  leder  1  ble  vi  enige  om  at  en  observasjon  av  beboerne  kunne  vært  lurt  for  å  finne                     
aktuelle  deltakere  til  prosjektet.  Vi  avtalte  ny  tid  over  e-post,  og  jeg  ble  satt  i  kontakt  med  leder                   
for   2.etasje   (leder   2),   som   henviste   meg   til   to   ansatte.  
 
Da  jeg  møtte  opp  den  avtalte  dagen,  gikk  det  ikke  helt  som  planlagt.  Jeg  hilste  på  lederen  som                   
fulgte  meg  til  de  han  refererte  til  i  mailen  (ansatt  1  og  2),  og  sa  at  det  var  disse  jeg  skulle  få                       
prate  med  idag.  Det  så  ut  til  at  det  hadde  skjedd  en  misforståelse  og  at  de  var  forberedt  på  å  bli                      
intervjuet,  og  ikke  at  jeg  skulle  observere  på  avdelingen,  men  noe  nyttig  kom  ut  av  det  likevel.                  
Vi  satt  oss  på  et  av  TV-rommene  på  avdelingen.  Jeg  forklarte  hva  jeg  egentlig  hadde  tenkt  og  at                   
jeg  ikke  hadde  forberedt  noe  intervju,  og  at  jeg  håpet  en  observasjon  kunne  gjennomføres  ved                
en  senere  anledning.  Det  var  greit,  og  de  mente  også  at  det  passet  bedre  med  observasjon  på  et                   
annet   tidspunkt   da   mange   av   beboerne   var   opptatt   med   faste   aktiviteter   da.   
 
De  to  ansatte  er  miljøterapeuter  og  har  ansvar  for  kultur-  og  aktivitetsplaner  på  sykehjemmet.               
De  har  blant  annet  tur-  og  dansegrupper,  quiz,  Sverige-turer  og  fredagskafé,  og  fortalte  at  mange                
pleier  å  delta.  Når  de  drar  på  Sverige-tur,  leier  de  ikke  egen  buss,  men  kjøper  billetter  og  tar                   
bussen  med  “vanlige”  folk.  Ansatt  2  sa  at  siden  de  som  bor  her  er  yngre,  så  har  de  mer  kapasitet                     
til  å  gjøre  aktiviteter  enn  hva  eldre  har.  Ansatt  1  forteller  at  flere  av  beboerne  liker  å  dra  på  kafé                     
i  nærområdet  alene,  men  at  det  kun  er  de  som  helt  sikkert  kommer  tilbake  som  får  lov,  andre                   
stikker  av  og  må  hentes.  Mange  av  beboerne  er  veldig  glad  i  røyk  og  røyker  gjerne  til  faste  tider                    
som  de  stort  sett  klarer  å  huske  på  selv.  Ansatt  2  la  til  at  noen  er  så  opphengt  i  den  røyken  at  de                        
glemmer  alt  annet  når  tidspunktet  nærmer  seg.  De  fortalte  også  at  de  prøver  å  få  de  til  å  gjøre                    
hverdagslige  gjøremål,  som  å  kutte  grønnsaker,  dekke  bord  og  brette  klær.  Ansatt  1  sa  at “De                 
jobber   ikke   her,   men   de   bor   her,   det   er   jo   et   hjem”.   
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Jeg  fortalte  litt  mer  om  oppgaven,  og  de  så  også  for  seg  noen  som  kunne  vært  aktuelle  deltakere.                   
Vi  kom  inn  på  teknologi,  og  de  fortalte  at  flere  av  beboerne  har  egne  TV-er,  smarttelefoner  og                  
nettbrett,  og  at  de  bruker  forskjellige  apper  som  blant  annet  Spotify.  I  likhet  med  leder  1  fra                  
første  intervju  (5.1.1),  kom  ansatt  1  og  2  også  med  forslag  til  løsninger.  Siden  røyking  og                 
tidspunkt  var  viktig  for  mange  av  beboerne,  foreslo  de  en  timer  som  teller  ned  til  neste  røyk  for                   
de.  De  skulle  også  ønske  at  det  var  litt  mer  sosialt  mellom  beboerne,  og  foreslo  at  vi  kanskje                   
kunne   lage   en   løsning   som   samlet   beboere   sammen.   
 
De   ansatte   syntes   at   oppgaven   hørtes   spennende   ut,   og   ønsket   å   holde   kontakten.  
 
Andre   møte  
Til  dette  møtet  sendte  jeg  et  informasjonsskriv  om  oppgaven  over  e-post  til  ansatt  1  og  2.  De                  
leste  gjennom  og  noterte  seg  eventuelle  spørsmål  de  hadde,  og  hang  opp  en  kopi  på  vaktrommet                 
på  avdelingen  slik  at  andre  ansatte  kunne  lese  gjennom  og  melde  interesse  for  deltakelse.  På                
møtet  det  andre  møtet  gikk  vi  gjennom  spørsmålene  de  hadde,  snakket  litt  om  hvilke  beboere  de                 
så   for   seg   som   deltakere,   i   tillegg   til   at   jeg   fikk   gjennomført   en   touchstone   tour   med   ansatt   2.   
 

5.1.3   Touchstone   tour   med   ansatt   2  
Jeg  fikk  en  omvisning  i  tre  etasjer;  kjelleren,  1.etasje  og  2.etasje.  Vi  begynte  i  2.etasje  siden  vi                  
allerede  befant  oss  på  avdelingen.  Ansatt  2  forklarte  at  alle  beboerne  på  avdelingen  har  hvert  sitt                 
rom.  Avdelingen  har  to  tv-rom,  og  ett  av  de  har  mange  DVD-er  som  kan  ses  på  der  eller  lånes                    
hvis  beboeren  har  egen  TV  og  DVD-spiller.  På  det  ene  kjøkkenet  er  det  også  en  TV-krok,  hvor                  
de  pleier  å  se  på  nyheter  og  andre  ting  som  vises  på  TV.  Ansatt  2  fortalte  at  de  var  nødt  til  å                       
skille  mellom  nyhets-TV  og  film-TV  fordi  de  erfarte  at  beboerne  ble  irritert  på  hverandre  da                
noen  ville  se  på  film  samtidig  som  noen  spiste,  og  fordi  mange  ville  se  på  nyheter  og  andre  ting                    
på   TV   i   stedet   for   film.   
 
De  deler  avdelingen  i  to,  øst  og  vest,  hvor  det  bor  fem  beboere  på  hver  side.  Dette  er  mest  på                     
grunn  av  ansvarsroller  de  ansatte  har  og  får  tildelt  på  vakten.  Beboerne  snakker  ikke  mye  med                 
hverandre,  selv  om  de  sitter  ved  siden  av  hverandre  i  gangen.  Er  det  noe  ansatt  2  skulle  ønske                   
det  var  mer  av,  er  det  mer  sosialt  mellom  beboerne.  Vi  gikk  til  det  andre  kjøkkenet,  og  jeg  la                    
merke  til  at  det  stod  en  gitar  i  sofaen.  Ansatt  2  fortalte  at  de  pleier  å  synge  litt  og  at  noen  av  de                        
ansatte  kan  spille  gitar,  men  ingen  av  beboerne.  For  å  komme  ned  til  1.etasje,  måtte  ansatt  2  låse                   
oss   ut.   Beboerne   er   avhengige   av   de   ansatte   for   å   komme   seg   til   andre   steder   i   bygget.   
 
I  1.etasje  er  det  enda  et  kjøkken,  samt  en  TV-krok.  Spinningsykkelen  fra  den  første  omvisningen                
jeg  fikk  var  fortsatt  koblet  til.  Ansatt  2  refererte  til  kjøkkenet  som  “kantina”  og  fortalte  at  det                  
brukes  til  dagsenterordningen  og  til  felles  arrangementer  på  huset,  som  dans,  lunsjer  og              
vaffeldager.   
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Videre  gikk  vi  til  kjelleren.  Her  var  det  ingen  dør  som  måtte  låses  opp.  I  kjelleren  er  det                   
aktivitetsrom  og  forskjellige  fasiliteter.  Ansatt  2  sa  at  “ De  som  kan  gå  alene  får  gå  ned  hit,  men                   
det  er  flere  som  ikke  kan  på  grunn  av  risiko  for  at  de  vil  prøve  å  stikke  av  og  ikke  komme                      
tilbake”. Jeg  lurte  derfor  på  hvordan  hun  tenkte  det  kunne  vært  hvis  hver  avdeling  hadde  hatt  et                  
trimrom,  noe  hun  var  usikker  på,  men  la  til  at  det “..kanskje  ikke  hadde  vært  nødvendig  fordi  de                   
har  godt  av  å  komme  litt  ut  av  avdelingen”. Et  av  rommene  er  et  treningsrom  med                 
spinningsykler,  manualer  og  et  bordtennisbord,  som  noen  bruker  en  gang  i  uka  med  eget               
treningsprogram.   Hun   la   til   at   de   også   ønsker   å   starte   opp   en   trimgruppe   der.   
 
Det  finnes  også  et  sparom  i  kjelleren  med  massasjestol,  fotbad  og  massasjebenk,  hvor  de  blant                
annet  lakkerer  noen  av  beboernes  negler.  Hun  fortalte  at  mange  klarer  å  bruke  massasjestolen  på                
egen  hånd,  og  la  til  at  hun  ikke  synes  at  rommet  var  spesielt  koselig  og  at  det  burde  gjøres  noe                     
med.  Videre  gikk  vi  inn  på  et  rom  med  biljard  og  dart,  som  hun  heller  ikke  synes  var  spesielt                    
koselig.  Ansatt  2  fortalte  at  de  har  god  bemanning  på  huset,  slik  at  beboerne  har  muligheten  til  å                   
dra  ut  på  kafeer  og  butikker,  eller  fisketurer  og  kino. “De  har  som  regel  mulighet  til  å  gjøre  noe                    
hvis   de   har   lyst”.   
 

5.1.4   Intervjuer:   Beboerne  

Beboer   1  
Den  første  beboeren  jeg  møtte  var  en  dame  i  50-åra.  Hun  satt  i  gangen  med  noen  av  de  andre                    
beboerne,  men  det  virket  ikke  som  at  det  foregikk  noen  samtale.  En  ansatt  introduserte  meg,  og                 
beboer  1  ble  med  på  en  prat  og  inviterte  meg  inn  på  rommet  sitt.  På  rommet  har  hun  en  seng,  to                      
sofaer,  et  klesskap,  nattbord,  en  sjenk,  en  TV  og  en  musikkspiller.  Hun  har  litt  kunst  hengende                 
på  veggen  og  reiste  seg  opp  for  å  se  navnet  til  kunstneren.  Kunst  er  noe  hun  er  interessert  i.  Ved                     
siden  av  bildene  hang  et  glassmaleri  av  stjernetegnet  hennes,  som  viste  seg  å  være  det  samme                 
som  mitt,  noe  hun  syntes  var  hyggelig.  Jeg  sa  at  sofaen  var  god  å  sitte  i,  og  da  fortalte  hun  om                      
noe  som  skjedde  angående  sofaen.  Historien  ble  repetert  fire-fem  ganger,  mens  hun  lo  godt.  Jeg                
prøvde  å  finne  ut  hva  hun  liker  å  gjøre,  men  det  virket  som  at  hun  hadde  litt  vanskelig  for  å                     
forstå  spørsmål  da  hun  alltid  svarte  med “Hm,  hvordan  da?”. De  ansatte  fortalte  at  hun  hadde                 
reist  en  del,  så  jeg  prøvde  å  stille  spørsmål  angående  det,  men  hun  utdypet  lite.  Jeg  bestemte                  
meg  for  å  se  etter  ting  i  rommet  jeg  kunne  si  noe  om,  slik  at  hun  kanskje  ville  kommentere.  Jeg                     
la  merke  til  musikkspilleren  og  en  bunke  med  cd-er.  Det  kom  frem  at  hun  er  svært  glad  i                   
musikk,  spesielt  jazz,  hvis  det  ikke  er  for  improvisert  og  rart.  Beboer  1  eier  ikke  smarttelefon                 
eller  nettbrett.  I  løpet  av  samtalen  spurte  hun  meg  to-tre  ganger  om  hvem  jeg  var  og  hvorfor  jeg                   
var  der.  Plutselig  ble  hun  veldig  opphengt  i  hvor  mye  klokka  var  og  glemte  alt  annet,  hun  skulle                   
nemlig   røyke   ti   over,   noe   hun   gjør   hver   time.   

 
Beboer   2  
Den  andre  beboeren  jeg  møtte  var  en  mann  på  55  år.  Han  satt  på  rommet  sitt  og  så  på  TV,  og  de                       
ansatte  hadde  gitt  han  beskjed  om  at  jeg  ønsket  å  snakke  med  han.  Han  har  en  sofakrok  og  noen                    
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ekstra  stoler,  TV,  dvd-spiller,  seng,  klesskap  og  nattbord.  Jeg  introduserte  meg  selv  og  forklarte               
hva  jeg  ønsket  å  snakke  om.  Det  virket  som  at  han  forstod,  da  han  sa  at  han  visste  hva                    
informatikk  var.  Da  vi  begynte  å  snakke  om  interessene  og  hverdagen  hans,  pekte  han  bort  på                 
døra  hvor  ukeplanen  hans  henger.  Den  inneholder  alle  aktivitetene  han  deltar  på,  og  det  skjer                
noe  hver  dag.  Beboer  2  fortalte  at  han  selv  kom  med  et  ønske  om  å  delta  på  mange  aktiviteter,                    
da  han  fra  arbeidslivet  var  vant  til  å  ha  mye  å  gjøre. “Jeg  var  mye  på  farta,  men  det  gjør  at  jeg                       
føler  meg  levende”. Han  deltar  blant  annet  i  en  blomstergruppe,  hvor  de  sår  blomster  og                
spiselige  ting,  noe  han  føler  at  han  mestrer,  men  at  det  ikke  krever  så  mye  av  han  kognitivt.                   
Beboer  2  fortalte  at  han  savnet  aktiviteter  som  utfordrer  han  mer  kognitivt,  mer  hjernetrim.  De                
aktivitetene  han  deltar  på  nå,  er  ikke  noe  han  drev  med  før  da  jobben  tok  mesteparten  av  tiden.                   
Nå  griper  han  alle  mulighetene  han  får,  og  sa  at  det  er  mest  for  å  aktivisere  seg  selv.  Ellers  er                     
han  interessert  i  musikk,  TV  og  actionfilmer,  og  lesing,  og  da  helst  paperbacks.  Av  teknologi                
bruker  han  en  iPhone,  et  nettbrett,  dvd-  og  blu-ray-spiller,  og  apper  som  Facebook  og  diverse                
spill.   
 
Jeg  spurte  om  han  syntes  det  var  nok  sosialt  på  huset  og  om  han  er  venn  med  noen  av  de  andre                      
beboerne.  Beboer  2  svarte  at  han  liker  felles  aktiviteter,  og  at  det  er  en  annen  han  drar  på  kafé                    
og  spiller  Yatzy  med,  men  siden  han  deltar  på  så  mange  aktiviteter,  liker  han  også  tiden  alene                  
som  han  kaller  for  “fritid”.  Vi  kom  inn  på  savn  og  behov,  og  da  sa  han “Selvstendighet,  og                   
muligheten  til  å  gjøre  spontane  ting  som  å  dra  på  kino  eller  spise  pizza  en  kveld  fordi  det  er  noe                     
man  kunne  tenke  seg  å  gjøre  den  dagen”. Han  la  til  at  han  forstår  at  det  ikke  alltid  er  så  lett  å  få                        
til.  Han  trakk  også  frem  ansvar  for  egne  penger  som  noe  han  skulle  ønske  han  hadde  mer                  
oversikt  over,  og  at  det  er  slitsomt  å  alltid  måtte  gå  gjennom  ansatte  for  å  spørre  om  han  kan                    
kjøpe  seg  en  ny  bukse. “Alt  krever  planlegging” ,  la  han  til.  Han  uttrykte  sin  forståelse  for  at  det                   
var  sånn  flere  ganger  i  løpet  av  samtalen,  men  også  at  det  er  et  irritasjonsmoment  hos  ham.                  
“Muligheten  til  å  gjøre  spontane  ting  er  en  frihet  som  hører  til  det  å  være  menneske”. Vi                  
avsluttet  samtalen  da  det  banket  på  døra  og  han  fikk  beskjed  om  at  det  var  kveldsmat.  Han                  
takket  for  samtalen  og  sa “Jeg  gleder  meg  til  å  være  med  på  prosjektet  og  til  å  bruke  hodet!                    
Denne   samtalen   fikk   meg   til   å   reflektere   og   tenke   over   ting,   og   det   liker   jeg!”.   

 
Beboer   3  
Den  tredje  beboeren  jeg  møtte  var  også  en  mann  i  50-åra,  han  satt  på  det  ene  TV-rommet  og  så                    
på  Team  Antonsen.  Han  er  en  av  de  få  som  bruker  rullator.  Igjen  forklarte  jeg  hvem  jeg  er  og                    
hvorfor  jeg  var  der.  Vi  begynte  å  snakke  om  hverdagen  hans,  og  han  fortalte  at  han  pleier  å                   
røyke,  slappe  av  og  se  på  Team  Antonsen.  Beboer  3  har  litt  vanskelig  for  å  snakke,  så  ordene                   
kom  langsomt  og  setningene  var  korte,  men  han  forstod  spørsmålene.  De  ansatte  hadde  fortalt               
meg  tidligere  at  de  tror  at  han  egentlig  kan  ganske  mye,  men  at  han  ikke  sier  stort.  Han  har  en                     
eldre  iPhone  som  han  bruker  til  å  ringe  venner  og  tidligere  kollegaer  med.  Han  synes  ikke  den                  
er  noe  vanskelig  å  bruke.  Beboer  3  liker  popmusikk,  spesielt  Supertramp.  Det  kom  også  frem  at                 
han  er  glad  i  båt  og  livet  på  sjøen,  og  at  det  blant  annet  var  en  del  av  hans  tidligere  arbeidsliv.                      
Da  jeg  spurte  om  det  var  noe  han  savnet  på  huset,  svarte  han “Å  gå  ut”, og  fortalte  at  det  er                      
sjeldent  han  er  ute  med  de  ansatte.  Mer  sosialt  kunne  han  også  tenke  seg,  men  beboer  3  deltar                   
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ikke  på  noen  aktiviteter.  Jeg  spurte  om  han  hadde  brukt  fasilitetene  i  kjelleren,  men  det  sa  han                  
var  vanskelig.  Om  det  var  på  grunn  av  rullatoren  eller  fordi  han  ikke  fikk  lov  fikk  jeg  ikke  svar                    
på.   

 
Beboer   4  
Den  fjerde  beboeren  jeg  møtte  var  en  dame  på  65  år.  Hun  satt  på  rommet  sitt  og  inviterte  meg                    
inn.  De  ansatte  hadde  fortalt  meg  at  hun  er  glad  i  å  snakke  og  har  god  oversikt  over  ting.  Beboer                     
4  ønsket  å  få  vite  mer  om  meg  og  prosjektet,  og  etter  at  jeg  hadde  fortalt,  fortalte  hun  litt  om  seg                      
selv.  Hun  fortalte  at  hun  hadde  levd  store  deler  av  livet  sitt  i  utlandet,  i  et  stort  hus  med  basseng.                     
Til  tross  for  stor  forandring,  er  hun  også  svært  fornøyd  med  sykehjemmet  og  rommet  hun  bor  på                  
nå.  Hun  fortalte  at  hun  ikke  har  ansvar  for  alt  selv  lenger,  men  at  hun  blir  veldig  fornøyd  når                    
hun  klarer  å  ordne  opp  i  ting  selv,  som  blant  annet  selvangivelsen.  Beboer  4  er  veldig  glad  i  dyr                    
og  har  alltid  hatt  hund.  Nå  som  hun  bor  på  sykehjemmet,  får  hun  besøk  av  en  besøkshund  hver                   
14.  dag.  På  veggen  henger  det  blant  annet  to  store  tegninger  av  en  hund  som  en  venninne  av                   
henne  har  tegnet.  Hun  fortalte  at  hun  selv  er  glad  i  å  tegne  og  fargelegge,  og  fant  frem  en                    
fargeleggingsbok  og  noen  julekort  hun  hadde  laget.  Vi  snakket  litt  mer  om  hverdagen  hennes  på                
sykehjemmet,  og  hun  fortalte  at  hun  liker  å  gå  på  kafé  alene,  for  å  snakke  med  andre  mennesker                   
utenfor  huset.  Hun  spiller  også  Yatzy  og  kabal,  noen  ganger  sammen  med  en  annen  beboer  på                 
huset.  Beboer  4  har  et  nettbrett  stående  på  bordet  som  hun  stort  sett  bruker  til  Spotify  og  spill.                   
Hun  har  også  en  iPhone  hun  bruker  til  tekstmeldinger  med  søsteren,  og  synes  ikke  det  er  noe                  
vanskelig  å  bruke  i  det  hele  tatt.  TV-en  brukes  til  forskjellige  serier  som  går,  blant  annet                 
Åndenes  makt,  men  nå  gledet  hun  seg  til  vintersporten.  Beboer  4  var  ganske  aktiv  før,  og  drev                  
med   både   vannski   og   kajakk,   men   det   ble   lite   trening   nå.  
 
 

5.1.5   Workshop:   Om   hverdagen   og   behov  
Vi  fikk  bruke  det  ene  TV-rommet  til  workshopen.  Jeg  og  ansatt  1  prøvde  å  få  med  beboerne  jeg                   
hadde  snakket  med.  Beboer  3  satt  allerede  på  rommet  og  så  på  Team  Antonsen,  men  han  ønsket                  
ikke  å  delta  og  gikk  ut  av  rommet.  Beboer  4  møtte  opp  tidlig,  leste  gjennom  et  samtykkeskjema                  
og  skrev  navnet  sitt  på  skjemaet  jeg  hadde  laget  med  en  rød  tusj.  Plutselig  fikk  hun  beskjed  om                   
at  besøkshunden  var  kommet,  noe  de  ikke  var  forberedt  på  da  det  var  blitt  utsatt  sist.  Beboer  4                   
valgte  derfor  å  møte  hunden  i  stedet  for  å  delta  på  workshopen.  Neste  deltaker  som  kom  inn  var                   
beboer  1,  sammen  med  ansatt  1  som  også  ville  delta.  Beboer  1  satte  seg  i  sofaen  i  stedet  for  ved                     
bordet  vi  skulle  bruke,  og  hun  forstod  ikke  hvorfor  hun  måtte  sitte  ved  bordet.  Til  slutt  satte  hun                   
seg  ved  bordet  hvis  hun  fikk  ta  med  stolen  hun  satt  i.  Siste  deltaker  som  kom  inn  var  beboer  2.                     
Han  satte  seg  ned  ved  bordet  og  begynte  å  fylle  ut  skjemaet  jeg  hadde  laget  for  workshopen  før                   
vi   hadde   begynt.   Alle   deltakere   leste   gjennom   og   signerte   samtykkeskjema   før   vi   begynte.   
 
Da  jeg  introduserte  dagens  aktivitet,  fikk  jeg  litt  blandede  tilbakemeldinger.  Beboer  1  skjønte              
ikke  helt  hensikten  med  det,  mens  beboer  2  hadde  forståelse  for  at  vi  måtte  begynne  et  sted  hvis                   
vi  skulle  ha  noe  å  jobbe  med  videre.  Ansatt  1  prøvde  å  forklare  til  beboer  1,  og  hun  skjønte                    
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fortsatt  ikke  helt,  men  valgte  å  bli  værende  og  deltok  på  aktiviteten  likevel.  Ansatt  1  hadde  laget                  
smoothie   til   alle,   som   også   fikk   blandede   tilbakemeldinger.   
 
Alle  hadde  hvert  sitt  skjema  som  de  skulle  fylle  ut  under  workshopen.  Jeg  la  bildene  jeg  hadde                  
printet  ut  utover  bordet,  sammen  med  tusjer  og  penner  (figur  11  og  12).  Beboer  1  valgte  en  lilla                   
tusj  til  å  skrive  navnet  sitt,  fordi  det  var  den  fargen  hun  likte  best.  Etter  det  byttet  hun  til  penn.                     
Jeg  forklarte  hensikten  med  bildene  og  at  de  kunne  se  på  de  hvis  de  følte  det  hjalp.  Beboer  1                    
fant  et  bilde  hun  likte  godt,  maleriet  “Starry  night”  av  Van  Gogh.  Hun  tok  det  til  seg  og  la  det                     
ved  siden  av  skjemaet,  og  sa  at  det  var  veldig  fint  med  nydelige  farger.  Hun  fant  også  et  bilde  av                     
en   som   røyker,   og   spurte   beboer   2   på   tull   om   de   ikke   skulle   gjøre   det   i   stedet.   
 
Vi  begynte  å  snakke  om  hverdagen  deres  og  hva  de  gjør  fra  de  står  opp  om  morgenen.  Både                   
beboer  1  og  2  starter  dagen  med  en  kopp  kaffe,  frokost  og  røyk.  Utover  dagen  hender  det  at  de                    
tar  en  tur  på  kafé.  Beboer  2  fortalte  også  om  de  forskjellige  aktivitetene  han  deltar  på,  som  ofte                   
foregår  etter  frokost,  som  tur-  og  treningsaktiviteter  med  Frisklivssentralen,  trening  på  huset  og              
aktiviteter   med   blomstergruppa.   

Figur   11:   Deltakernes   skjemaer   og   bilder   spredt   utover   
 
Da  vi  snakket  om  ferdigheter  de  har,  kom  det  frem  ting  de  drev  med  før  og  ting  de  kan  nå.                     
Ansatt  1  kjenner  beboer  1  godt  og  spurte  henne  om  det  stemte  at  hun  drev  med  moderne                  
gymnastikk  før.  Beboer  1  svarte  og  rettet  på  ansatt  1: “Jo,  gymnastikk  moderne  kalte  vi  det,                 
også  spilte  jeg  tennis”. Beboer  2  fortalte  at  han  ikke  har  drevet  med  noe  særlig  med  sport,  men                   
at  han  alltid  har  vært  glad  i  å  lese.  Han  la  til  at  det  er  noe  han  ønsker  å  gjøre  mer  av  nå,  men  at                          
han  ikke  har  like  god  konsentrasjonsevne  som  før.  Jeg  foreslo  at  han  kunne  fylle  det  inn  i  ruten                   
på  baksiden  som  handler  om  savn,  ønsker  og  mangler.  Beboer  2  syntes  det  var  en  god  idé,  og                   
fylte  det  også  inn  under  “Hva  er  vanskelig?”.  Han  så  mer  på  skjemaet  og  fylte  inn  noe  under                   
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ferdigheter  også,  blant  annet  PC,  nettbrett,  mobil  og  biljard.  Beboer  1  fylte  inn  gymnastikk               
moderne,  tennis,  lese  og  lage  mat  i  samme  felt  på  sitt  skjema.  Begge  beboerne  liker                
krimsjangeren.  Det  kom  også  frem  at  alle  liker  å  lage  mat,  så  jeg  spurte  om  de  er  med  på                    
matlaging  på  huset.  Ansatt  1  fortalte  at  det  hender  at  de  hjelper  til  med  kutting  av  grønnsaker  og                   
lignende,  men  at  det  er  sjeldent  de  står  og  følger  en  oppskrift.  Når  det  kommer  til  å  finne                   
oppskrifter,  foretrekker  de  kokebøker  fremfor  nett  hvis  de  ikke  vet  hva  de  skal  lage  og  trenger                 
inspirasjon,  og  bruker  nett  hvis  de  leter  etter  en  spesifikk  oppskrift.  De  liker  også  å  bla  i                  
kokebøker  bare  for  kos.  Jeg  spurte  om  hva  de  liker  å  lage  og  beboer  1  svarte “Det  kommer  an                    
på,  jeg  liker  å  lage  mat  hvis  man  har  gode  råvarer”. Ansatt  1  foreslo  at  det  var  noe  hun  kunne                     
skrive  på  skjemaet  under  ønsker,  og  foreslo  også  at  begge  burde  være  med  på  pizzabaking                
førstkommende   lørdag.   Beboer   2   skrev   at   han   ønsker   å   utvikle   bakeferdighetene   sine.   
 
Da  klokka  nærmet  seg  ti  over,  begynte  beboer  1  å  spørre  ansatt  1  om  hvor  mye  klokka  var,  da                    
det  nærmet  seg  røykepause.  Beboer  2  benyttet  seg  også  av  røykepausen,  og  vi  ble  enige  om  å                  
møtes  om  10  minutter.  Beboer  2  sa  at  han  ønsket  å  fortsette  etter  pausen,  slik  at  vi  kunne  få  en                     
ordentlig   avslutning   på   aktiviteten.   
 
Da  de  kom  inn  igjen  fortalte  beboer  2  at  de  snakket  om  workshopen  i  pausen  og  sa  at “..  det  er                      
gøy  å  se  hvordan  ting  kommer  frem  når  man  snakker  sammen”. Videre  i  workshopen  ønsket  jeg                 
å  få  vite  litt  mer  om  deres  kjennskap  til  teknologi,  og  spurte  beboer  2  om  han  ville  dele  noe  av                     
det  han  har  skrevet  da  jeg  så  at  det  stod  noe  i  feltet  på  skjemaet  hans.  Han  hadde  skrevet  mye  av                      
det  samme  som  under  ferdigheter,  som  blant  annet  mobil,  nettbrett  og  TV.  Beboer  1  skrev  også                 
ned  TV  da  det  blir  nevnt.  Da  jeg  spurte  om  det  var  noe  teknologisk  de  anså  som  vanskelig,  kom                    
det  ikke  frem  noe.  Beboer  1  sa  ikke  så  mye  angående  dette,  mens  beboer  2  fortalte  at  han  synes                    
den  moderne  kaffemaskinen  er  enkel  å  bruke,  og  at  han  forstår  alt  på  smarttelefonen.  Han  la  til                  
at  avansert  teknologi  ikke  er  noe  han  kjenner  så  godt  til,  og  skrev  det  under  “Hva  er                  
vanskelig?”.  Da  vi  snakket  om  teknologi,  kom  det  også  frem  at  det  var  problemer  med                
nettverket  på  huset  om  dagen,  noe  alle  savnet.  Ansatt  1  noterte  seg  at  det  måtte  fikses,  og  beboer                   
2  skriver  “tilgang  til  internett”  på  skjemaet  under  “Savn,  ønsker  og  mangler”.  Han  hadde  også  et                 
ønske  om  å  få  sjekket  Facebook-profilen  sin.  Siden  beboer  2  deltar  fast  på  mange  forskjellige                
aktiviteter,  har  han  en  ukeplan  hengende  på  døra  si  for  å  ha  oversikt.  Jeg  spurte  om  han  hadde                   
vurdert  å  ha  den  på  nettbrettet,  men  han  foretrakk  papir  og  syntes  at  det  er  veldig  greit  at  den                    
henger  der  og  er  synlig  hele  tiden. “Hvis  jeg  skulle  hatt  det  på  nettbrett  måtte  jeg  lagt  inn                   
påminnelser   i   tillegg”.   
 
Mot  slutten  sa  beboer  2  at  han  kunne  tenke  seg  å  teste  ut  nye  ferdigheter,  og  skrev  ned                   
”undersøke  snekkergruppa”.  Han  har  ikke  drevet  med  snekring  før,  men  det  er  noe  han  kunne                
tenke  seg  å  lære.  Vi  snakket  litt  om  hvordan  de  liker  å  lære,  og  alle  var  enige  om  at  “Learning                     
by  doing”  er  mye  bedre  enn  å  bare  bli  forelest  om  ting.  Beboer  1  begynte  å  bli  urolig  og  spurte                     
ansatt  1  om  hun  kunne  gå.  Ansatt  1  sa  at  vi  snart  var  ferdig,  men  hun  gikk  likevel.  Vi  rundet  av                      
og   pakket   sammen   tingene.   
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Figur   12:   Bilder   og   skjemaer  
 
Jeg  og  den  ansatte  ble  enige  om  litt  praktiske  ting  til  neste  gang,  og  byttet  blant  annet  dag  slik  at                     
beboer  4  hadde  tid  til  å  delta.  Ansatt  1  kommenterte  også  klistremerkene  og  tusjene  jeg  hadde                 
med,  og  sa  at “Sånt  blir  for  barnslig  for  de  her,  de  er  jo  voksne  mennesker”. Jeg  spurte  om                    
beboer  2  vil  hjelpe  til  med  albumet  (Figur  13  og  14)  før  jeg  gikk.  Han  sa  først  ja,  men                    
ombestemte  seg  senere  og  spiste  kveldsmat  i  stedet.  Workshopen  varte  i  1  time  og  45  minutter,                 
lenger   enn   hva   både   jeg   og   ansatt   1   forventet.   
 

 
Figur   13:   Bilde   av   album   etter   første   workshop  
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Figur   14:   Utfylte   skjemaer   fra   workshopen  

 

5.1.6   Workshop:   Arduino  
Vi  fikk  bruke  det  samme  TV-rommet  som  på  forrige  workshop.  Det  var  litt  hektisk  på                
avdelingen  denne  dagen,  så  ingen  ansatte  hadde  mulighet  til  å  delta.  Jeg  la  frem  alt  vi  skulle                  
bruke  på  bordet.  Beboer  1  var  litt  usikker  på  om  hun  ville  delta  den  kvelden,  så  noen  ansatte                   
prøvde  å  overtale  henne  til  å  være  med.  Hun  kom  inn  på  rommet,  så  på  det  som  lå  på  bordet  og                      
spurte  hva  det  var.  Jeg  prøvde  å  forklare  så  enkelt  og  forståelig  som  mulig,  men  beboer  1  sa  at                    
hun  ikke  orket  og  gikk  ut.  Ikke  lenger  etterpå  kom  hun  inn  igjen  sammen  med  en  annen  ansatt                   
som  hadde  klart  å  overtale  henne,  men  det  samme  skjedde  igjen.  Etter  hvert  kom  beboer  2  inn                  
og  beklaget  for  at  han  var  sen  og  fortalte  at  han  ikke  hadde  fått  beskjed  før  ti  minutter  siden.                    
Beboer  3  og  4  ønsket  heller  ikke  å  delta  den  kvelden.  Beboer  3  ville  ikke,  og  beboer  4  orket  ikke                     
å  gjøre  noe  mer  den  kvelden,  selv  om  vi  hadde  byttet  dag  slik  at  hun  kunne  være  med.  Jeg  fikk                     
inntrykk   av   at   stresset   på   avdelingen   påvirket   alle   som   var   der.   
 
Beboer  2  var  fornøyd  med  at  det  bare  ble  oss  to  den  kvelden.  Jeg  forklarte  hva  vi  skulle  gjøre  og                     
begrunnet  valg  av  tema,  blant  annet  på  bakgrunn  av  det  som  kom  frem  i  intervjuene  og  på  den                   
første  workshopen.  Arduino  var  også  noe  vi  mest  sannsynlig  kom  til  å  ta  i  bruk  hvis  vi  skulle                   
lage  en  fysisk  løsning,  så  hvis  workshopen  gikk  fint  kunne  det  hende  at  de  kunne  delta  i                  
byggingen  også.  Han  fikk  alle  arkene  jeg  hadde  forberedt,  og  leste  gjennom  mens  jeg  fant  frem                 
komponentene  vi  skulle  bruke.  Underveis  i  lesningen  sjekket  han  at  alle  komponentene  jeg  la               
frem  stemte  med  det  som  stod  i  oppgaven,  og  sorterte  komponentene  i  grupper  etter  type  og                 
ledningene  etter  lengde.  Første  oppgave  var  å  koble  sammen  en  knapp  og  en  lyspære,  hvor                
lyspæren  skulle  lyse  når  man  trykket  på  knappen.  Han  så  på  bildet  av  koblingen  og  hadde                 
oppgaven  ved  siden  av.  Han  kikket  litt  på  instruksjonene  i  boka  på  engelsk,  men  gikk  raskt                 
tilbake  til  den  jeg  hadde  skrevet  på  norsk.  Beboer  2  fulgte  stegene  og  spurte  meg  innimellom                 
om  han  hadde  forstått  og  gjort  ting  riktig.  Han  løste  oppgaven  raskt,  synes  det  var  gøy  og  ville                   
gjøre   mer   (Figur   15).   
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Figur   15:   Beboer   som   løser   oppgave   1  
 
 
Jeg  hadde  ikke  forberedt  flere  oppgaver  på  norsk,  så  da  gikk  vi  til  neste  prosjekt  i                 
Arduino-boka,  “Spaceship”.  Her  brukes  de  samme  komponentene,  men  flere,  blant  annet  tre             
lyspærer.  Siden  lysene  i  denne  oppgaven  skulle  blinke,  gav  jeg  han  tre  lyspærer  i  forskjellige                
farger  fordi  jeg  tenkte  at  det  ville  være  fint.  Når  beboer  2  sorterte  komponenter  igjen,  forstod                 
han  ikke  helt  hvorfor  han  har  fått  forskjellige  farger  på  lyspærene  når  det  ikke  var  det  som  var                   
avbildet  i  boka,  han  ville  helst  ha  nøyaktig  like  komponenter  som  på  bildet.  I  denne  oppgaven                 
brukte  han  kun  bildet  av  koblingen  og  leste  ikke  instruksjonene.  Når  han  skulle  koble  ting  på                 
brødbrettet  leste  han  i  stedet  av  tallene  og  bokstavene  (a1,  b2  osv.)  for  å  få  plassert  det  riktig.                   
Han  husket  at  beina  til  lyspærene  var  forskjellige  (strøm  og  jord)  gjennom  hele  workshopen.               
Dette  var  noe  jeg  skrev  om  i  oversikten  over  komponentene,  som  betyr  at  han  leste  gjennom  alt                  
og  husket  hva  som  stod  der.  Han  koblet  mer  feil  da  det  ble  flere  komponenter,  og  kommenterte                  
at  brødbrettet  i  boka  så  større  ut  enn  det  vi  brukte.  Da  han  skal  koble  ting  til  Arduinoen,  syntes                    
han  det  var  litt  vanskelig  å  se  tallene,  så  jeg  tipset  han  om  at  det  var  lettere  å  lese  av  de  som  står                        
på  siden  med  sort  bakgrunn  i  stedet  for  grønn,  som  han  er  enig  i.  Beboer  2  løste  også  denne                    
oppgaven   ganske   raskt,   så   vi   gikk   videre   til   neste   oppgave   i   boka   (Figur   16).   

49  



/

Figur   16:   Beboer   som   løser   oppgaver   2  
 

Neste  het  “Love-o-meter”  og  brukte  en  temperatursensor,  så  vi  byttet  ut  knappen  med  den.               
Resten  av  komponentene  var  de  samme,  bortsett  fra  den,  og  andre  like  farger  på  lyspærene.  Jeg                 
forklarte  hvordan  temperatursensoren  fungerte,  og  han  syntes  det  hørtes  gøy  ut  og  sa: “Det  er                
mye  rare  greier  til  det  her,  jeg  kunne  sikkert  sittet  lenge  og  pusla  med  dette”. Han  koblet  fra  alt                    
på  brødbrettet  selv  om  mye  av  det  skulle  kobles  på  samme  måte  som  forrige  oppgave,  fordi  han                  
ønsket  å  få  det  likt  som  på  bildet  i  boka.  Han  leser  fortsatt  ikke  instruksjonene,  og  fokuserte                  
heller  på  bildet  og  få  plassert  komponenter  riktig  med  tall  og  bokstaver.  Jeg  måtte  hjelpe  han  litt                  
med  temperatursensoren  da  beina  sto  litt  tett  som  gjorde  den  vanskelig  å  plassere.  På  første                
forsøk  ble  sensoren  veldig  varm  og  beboer  2  skvatt  litt  da  han  tok  på  den.  Det  så  ikke  ut  til  å                      
være  noe  tydelig  feil,  men  jeg  gikk  over  en  gang  til  for  å  sjekke  alt  og  justerte  litt.  På  andre                     
forsøk  fungerte  den  som  den  skulle  og  jeg  sjekket  at  den  ikke  var  varm  før  han  skulle  prøve  den.                    
Beboer  2  prøvde  den  mange  ganger  og  syntes  det  var  interessant  hvordan  den  fungerte.  Han  sa                 
det  han  tenkte  ettersom  ting  skjedde,  som “Når  jeg  holder  her,  så  lyser  den,  så  lyser  den  andre,                   
og  så  den  siste..  Og  nå  slipper  jeg,  også  slukker  den..  og  den” .  Da  vi  hadde  koblet  alt  fra                    
brødbrettet,  fikk  han  se  hvor  enkelt  en  vibrasjonsmotor  fungerer,  som  bare  trenger  strøm  og               
jord.   Han   lo   da   den   begynte.   
 
Vi  ryddet  sammen  og  han  spurte  om  han  kunne  få  beholde  arkene  han  fikk,  slik  at  han  kunne  se                    
litt  mer  på  de  og  huske  hva  vi  gjorde.  Beboer  2  syntes  det  var  en  veldig  morsom  aktivitet  og  at                     
det  var  fint  at  det  bare  ble  oss  to. “Det  var  litt  lettere  å  spørre  om  ting  og  få  ting  gjort”. Da  han                        
gikk  ut  for  å  spise  kveldsmat,  kom  ansatt  1  inn  som  hadde  møtt  på  beboer  2  i  gangen.  Han                    
hadde  fortalt  at  han  hadde  hatt  det  veldig  gøy,  og  var  fornøyd  med  oppgavene  og  egen  innsats.                  
Ansatt  1  observerte  også  at  han  fortalte  det  til  en  annen  beboer.  Hun  beklaget  igjen  for  at  ingen                   
ansatte   fikk   deltatt.   Workshopen   varte   i   1   time   og   30   minutter.  
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Etter  workshopen  kom  en  ansatt  bort  til  meg  og  lurte  på  hva  vi  hadde  gjort  den  dagen.  Da  jeg                    
forklarte  prosjektet  og  at  jeg  håpet  det  dukket  opp  et  behov  vi  kunne  fokusere  på  videre  i                  
prosessen,   sa   den   ansatte    “Han   trenger   jo   å   trene   mer,   kanskje   dere   kan   gjør   noe   med   det?”.   
 

 

… 5.2 ..………….…      Fase   2:   Finne   behov      ..…………………....  
I  denne  fasen  hadde  jeg  fokus  på  å  finne  et  behov  beboerne  hadde,  som  kunne  jobbes  videre                  
med  i  designprosessen.  Det  beboerne  sa  ble  vektlagt  mer  enn  det  ansatte  sa,  da  det  er  fokus  på                   
de  yngre  med  demens  i  denne  prosessen,  og  fordi  jeg  så  for  meg  at  beboerne  ville  engasjere  seg                   
mer  hvis  de  relaterte  seg  til  behovet.  Analyse  av  resultatene  fra  forrige  fase  (5.1 ) spilte  også  inn                  
på  hvilke  behov  som  dukket  opp.  For  å  kunne  bevege  oss  videre  til  neste  fase,  var  det  viktig  å                    
oppnå   en   metning   (“saturation”),   ved   at   lik   informasjon   og   behov   dukket   opp   på   nytt.   

5.2.1   Touchstone   tour   med   beboer   2  
Vi  begynte  omvisningen  i  kjelleren.  Beboer  2  sjekket  om  snekkerverkstedet  var  åpent,  noe  det               
ikke  var.  Han  fortalte  at  han  hadde  planer  om  å  bli  med  i  snekkergruppa  på  huset.  Vi  gikk  videre                    
nedover  gangen  og  kom  til  rommet  med  biljard  og  dart.  Han  fortalte  at  han  bruker  det                 
innimellom,  men  at  det  er  en  stund  siden  sist  fordi  det  ikke  er  i  noe  bra  stand.  Køene  er                    
ødelagte,  og  bordet  er  lite.  Han  syntes  det  kunne  vært  bedre  vedlikeholdt,  og  at  rommet  er                 
veldig  trist  og  mangelfullt.  På  vei  ut  av  rommet  lette  jeg  etter  lysbryteren,  og  beboer  2  sa  at  lyset                    
skrur   seg   av   av   seg   selv.   
 
Videre  gikk  vi  til  treningsrommet  hvor  han  viste  meg  treningsprogrammet  sitt  som  hang  på               
veggen,  med  instruksjoner  og  bilder  av  øvelsene  (Figur  17).  Han  la  merke  til  at  de  har  fått  noen                   
nye  manualer,  som  han  syntes  var  bra.  På  rommet  var  det  også  et  bordtennisbord,  men  det                 
bruker  han  ikke  stort  fordi  man  må  være  to  for  å  spille.  Spinningsyklene  derimot  bruker  han  en                  
del.   
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Figur   17:   Beboer   viser   frem   treningsrom   og   treningsprogram  
 

Det  neste  rommet  han  viste  meg  var  spa-  og  velværerommet  med  blant  annet  en  massasjestol.                
Beboer  2  vil  vise  meg  hvordan  stolen  fungerte,  og  satt  seg  ned  i  den  og  startet  et  program  (Figur                    
18).  Han  fortalte  at  den  har  fem  programmer,  og  at  han  pleier  å  kjøre  gjennom  alle  på  cirka  en                    
halvtime.  Noen  ganger  fokuserer  han  den  på  et  sted,  som  for  eksempel  ryggen. “Jeg  bruker  den                 
ofte   etter   at   jeg   har   brukt   spinningsyklene”.   
 

Figur   18:   Beboer   viser   hvordan   massasjestolen   fungerer  
 
Han  fortalte  at  det  er  fasiliteter  der  som  legger  til  rette  for  at  man  kan  drive  med  litt  fysisk                    
aktivitet,  men  at  han  egentlig  skulle  ønske  at  de  hadde  flere  apparater.  Frisklivssentralen  som               
han  pleier  å  dra  til  minst  én  gang  i  uka,  har  mer  utstyr  og  tredemøller  som  han  også  benytter  seg                     
av.  Han  sa: “Jeg  synes  det  er  ålreit,  for  da  kommer  man  seg  litt  ut  av  huset  her,  og  får  litt                      
forandring,  miljøforandring.  Det  dumme  her  er  at  man  føler  seg  litt  låst,  og  kanskje..  Altså  det                 
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er  jo  begrensa  hva  vi  kan  gjøre.  Jeg  savner  jo...  Altså,  luksusen  vi  har  er  jo  at  vi  har  enerom”.                     
På  vei  til  1.  etasje  snakket  han  mer  om  fasilitetene  og  sa  at  det  sikkert  er  en  grunn  at  utvalget  er                      
begrenset,  og  at  en  av  de  kan  være  at  noen  apparater  ikke  bør  brukes  alene.  Før  vi  gikk  opp  til  1.                      
etasje  gikk  han  innom  biljard-  og  dart  rommet  igjen,  men  kom  på  at  vi  allerede  hadde  vært  der                   
da  han  åpnet  døra.  Igjen  sa  han  det  samme  om  utstyret  på  rommet,  og  at  han  ikke  visste  hva  de                     
har  av  økonomiske  ressurser.  Vi  gikk  også  forbi  et  kjøkken  i  kjelleren,  men  det  blir  bare  brukt  til                   
lagring  og  så  ganske  tomt  ut.  Han  sjekket  også  døra  til  snekkerverkstedet  en  gang  til,  men  den                  
var   fortsatt   låst   og   sa   at   det   egentlig   ikke   var   så   mye   å   se   der,   bare   noen   benker   og   planker.  
 
Da  vi  kom  opp  i  1.etasje  gikk  han  først  bort  til  rommet  som  tidligere  var  røykerom.  Der  hang                   
det  en  lapp  hvor  det  stod  at  det  ikke  lenger  var  i  bruk,  og  at  balkongen  skal  benyttes  i  stedet.                     
Beboer  2  viste  meg  hvor  de  må  gå.  Døra  ut  til  balkongen  er  låst,  og  for  å  låse  den  opp  brukte                      
han  en  badmintonracket  for  å  skru  av  to  brytere  over  døra.  Han  la  den  tilbake,  låste  opp  selve                   
låsen  på  døra  og  gikk  ut.  Beboer  2  fortalte  at  de  har  fått  gjort  klart  det  meste  i  bakgården  for  vår                      
og  sommer.  Han  la  til  at  han  ikke  var  med  på  ryddingen.  Han  har  ikke  noe  imot  å  røyke  på                     
balkongen,  og  synes  det  kan  være  koselig  å  sitte  der,  også  når  det  er  kaldere  ute  på  grunn  av                    
varmelampene  som  er  installert.  Ute  møtte  vi  to  av  de  andre  beboerne  jeg  hadde  snakket  med,                 
beboer  1  og  4.  Beboer  1  fortalte  at  hun  satte  noe  i  halsen  under  lunsjen,  en  fortelling  som  gikk                    
på  repeat.  Beboer  2  spurte  meg  om  det  var  greit  at  han  også  tok  seg  en  røyk  da  vi  først  var  på                       
balkongen,  og  fortalte  at  mange  røyker  til  faste  tider  og  at  det  har  blitt  et  slags  sosialt                  
samlingspunkt   (Figur   19).   
 

  
Figur   19:   Beboerne   røyker   på   balkongen  

 
Vi  gikk  inn  igjen  og  kom  inn  i  fellesarealet  med  kjøkken  og  TV-krok  (Figur  20).  Han  fortalte  at                   
de  pleier  å  arrangere  felles  aktiviteter  her,  som  blant  annet  quiz  og  bingo.  Da  vi  gikk  forbi  det                   
tidligere  røykerommet,  fortalte  han  igjen  at  de  ikke  kan  bruke  det  lenger  og  må  gå  ut  på                  
balkongen.   Siden   han   ikke   benytter   seg   av   noe   annet   i   1.etasje,   gikk   vi   opp   til   2.etasje.  
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Figur   20:   Fellesarealet   og   kjøkkenet   i   1.etasje  

 
Han  låste  opp  døra  inn  til  avdelingen.  Man  trengte  ikke  ansatte  for  å  komme  inn  på  avdelingen,                  
bare  ut. “Her  har  du  jo  vært”, sa  han,  men  jeg  spurte  om  han  ikke  kan  vise  meg  rundt  likevel.                     
Det  første  han  viste  meg  var  fellesrommet  hvor  han  pleier  å  spise  kveldsmat  foran  TVen  og  se                  
på  nyheter  sammen  med  en  annen  beboer.  De  øvrige  måltidene  spiser  han  på  kjøkkenet.               
TV-rommet  er  på  den  motsatte  siden  av  rommet  hans,  men  han  går  over  noen  ganger  fordi                 
beboeren  han  ser  på  TV  med  bor  på  den  siden.  Beboer  2  er  ikke  mye  på  den  siden  av  avdelingen                     
og  sa  at  delene  er  litt  adskilt,  men  at  han  pleier  å  gå  innom  et  rom  med  hvor  de  har  filmer  han                       
kan  låne  med  seg  til  rommet.  Han  fortalte  at  det  er  en  balkong  i  2.etasje  også,  men  at  de  helst                     
skal  gå  ned  for  å  røyke.  Vi  gikk  til  den  andre  siden  av  avdelingen  hvor  han  holder  til  og  inn  på                      
kjøkkenet  hvor  han  pleier  å  spise.  Jeg  spurte  om  han  hjalp  til  med  maten,  og  at  de  hadde  nevnt                    
at  det  var  gøy  å  lage  mat  på  den  første  workshopen.  Han  sa  at  det  ble  lite  av  det,  men  at  det                       
hendte  at  han  hjalp  til  med  rydding  og  oppvask.  Jeg  la  merke  til  at  det  hang  en  aktivitetsplan  på                    
veggen,  og  spurte  om  det  var  aktivitetene  som  er  felles.  Det  virket  ikke  helt  som  at  han  fikk  med                    
seg  at  jeg  plutselig  byttet  tema,  og  svarte “Ja,  jeg  vet  ikke,  det  er  mange  forskjellige  avhengig                  
av  ulike  dietter”. Noen  av  de  ansatte  satt  på  kjøkkenet  og  sa  at  beboer  2  burde  vise  meg                   
balkongen  og  utsikten.  Vi  gikk  ut,  og  så  lys  fra  sentrum  og  postgirobygget.  Han  så  skiltet  til  sin                   
tidligere  arbeidsplass,  og  sa  at  det  var  deilig  å  komme  ut  her  og  drømme  seg  litt  bort  til  finere                    
tider  (Figur  21).  Han  la  til  at  det  var  en  årsak  til  at  han  var  på  sykehjemmet,  men  at  han  ofte                      
drømmer  seg  tilbake.  Beboer  2  prøver  å  gjøre  det  beste  ut  av  ting  slik  det  er  nå,  og  at  han  ikke                      
har  tenkt  til  å  bo  på  sykehjem  resten  av  livet.  Det  er  blant  annet  derfor  han  deltar  på  så  mange                     
aktiviteter,  for  å  forberede  seg  på  livet  på  utsiden.  Han  sa  at  han  vil  gjøre  ting  som  kan  få  han “i                      
en  tilstand  som  gjør  at  jeg  kan  bo  for  meg  sjøl..”. Han  regnet  med  at  det  ville  ta  tid  og  at  den                       
avgjørelsen  ikke  var  opp  til  han  selv. “Man  får  ting  veldig  oppi  henda  her..”, sa  han.  Til  nå  følte                    
han  at  aktivitetene  hadde  hatt  en  positiv  effekt  for  hans  del.  Beboer  2  drev  ikke  med  noen  av                   
aktivitetene  før,  da  var  det  jobbing  som  gjaldt. “Jeg  synes  det  er  viktig  med  aktiviteter  som                 
driver   en   fremover,   som   også   kan   bidra   til   et   bedre   fellesskap,   siden   vi   tross   alt   bor   er”.   
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Figur   21:   Beboer   2   står   på   balkongen   og   drømmer   seg   tilbake  
 

Siden  vi  skulle  innom  områder  og  tilbud  han  bruker,  gikk  vi  også  innom  rommet  hans  (Figur                 
22). “Rommet  er  ikke  så  stort,  men  det  er  nok”. TVen  stod  på  og  viste  nyheter,  vi  satt  oss  ned.                     
Beboer  2  fortalte  at  det  tok  litt  tid  å  venne  seg  til  alt  sammen,  og  at  det  ikke  var  det  samme  som                       
før,  det  var  blant  annet  nye  regler  og  rutiner  man  måtte  følge.  Han  kan  ikke  gjøre  hva  han  vil,  gå                     
når  han  vil  eller  bruke  egne  penger  som  han  vil.  Noe  av  det  som  irriterte  han  mest  var  at  han                     
ikke  får  bruke  sine  egne  penger  til  å  gjøre  ting  han  har  lyst  til.  Han  hadde  heller  ikke  noe                    
oversikt  over  hvor  mye  han  hadde. “Jeg  forbereder  meg  til  å  tørre  å  spørre,  men  jeg  synes  det                   
er  litt  vanskelig,  for  jeg  liker  ikke  å  spørre  om  ting”. Han  sa  at  han  ikke  får  gjort  ting  som  de                      
ansatte  syntes  var  unødvendig  bruk  av  penger,  og  skulle  ønske  at  han  kunne  få  bestemme  litt                 
mer  over  eget  liv.  Hvis  han  plutselig  en  dag  fikk  lyst  til  å  spise  pizza  ute,  så  hadde  det  sine                     
utfordringer: “Bare  det  å  komme  ut  og  gjøre  noe  sånt,  det  er  jo  det  man  ville  gjort  i  sitt  friske                     
liv.  Jeg  mener  det  er  helt  meningsløst  at  jeg  ikke  skal  få  gjøre  sånne  ting  for  å  bli  bedre”.                    
Beboer  2  er  en  av  beboerne  som  får  lov  til  å  dra  på  kafé  og  butikk  alene  fordi  han  kommer                     
tilbake,  men  han  får  ikke  gjøre  det  når  som  helst.  Han  la  til  at  det  kan  være  lettere  hvis  han                     
hadde  med  en  ansatt  som  hadde  kontroll  på  alt.  Det  å  ikke  kunne  gjøre  spontane  ting  var  et                   
irritasjonsmoment  for  beboer  2,  men  at  han  forstod  at  det  må  være  visse  restriksjoner  på  ting  på                  
grunn  av  tilstanden  hans. “Alt  må  planlegges,  og  hvis  jeg  spør  en  ansatt,  må  de  planlegge                 
også”. Til  slutt  fortalte  han  at  han  har  få  venner  og  at  det  ikke  er  mange  av  de  andre  beboerne                     
han  kan  gjøre  ting  med.  Denne  gangen  hjalp  han  meg  med  albumet,  og  kommenterte  at  jeg                 
hadde   fått   med   meg   mye   da   han   så   gjennom.   
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Figur   22:   Litt   av   beboer   2   sitt   rom.   
 

5.2.2   Co-creating   customer   journey   map  
Denne  gangen  var  det  også  kun  beboer  2  som  ville  delta.  Beboer  4  orket  ikke,  beboer  1  var  ikke                    
interessert  og  beboer  3  ville  heller  se  på  Team  Antonsen.  Det  var  heller  ingen  ansatte  som                 
deltok,  men  beboer  2  klarer  seg  uten  støtte.  Siden  det  bare  ble  oss  to  og  beboer  3  så  på  Team                     
Antonsen  på  rommet  vi  har  brukt  tidligere,  satt  vi  på  rommet  til  beboer  2.  Klokka  nærmet  seg  ti                   
over,  så  beboer  2  ønsket  å  ta  en  røyk  før  vi  begynte.  For  å  ikke  bruke  for  lang  tid,  gikk  han  ut  på                        
balkongen  i  2.etasje  i  stedet  for  å  gå  ned,  noe  de  egentlig  ikke  pleier  å  få  lov  til. “Det  skal  jeg                      
egentlig   ikke   gjøre,   men   ingen   så   meg   og   jeg   har   jo   en   god   grunn”,    sa   han   og   lo   litt.   
 
Før  vi  begynte  introduserte  jeg  hva  en  designprosess  er  og  hvilke  faser  som  pleier  å  inngå  i  en,                   
og  viste  ved  hjelp  av  et  bilde  hvor  langt  vi  hadde  kommet  og  hvor  vi  håper  å  ende  opp.  Jeg                     
hadde  forklart  det  kort  tidligere,  men  uten  en  figur  å  vise  til.  Videre  forklarte  jeg  hva customer                  
journey  mapping er,  og  viste  et  eksempel  jeg  hadde  laget.  Vi  skulle  ikke  fokusere  på  det                 
eksempelet  viste  eller  for  en  tjeneste,  men  hverdagen  hans.  Vi  har  fokusert  på  beboers  hverdag  i                 
tidligere  aktiviteter  også,  men  jeg  håpet  at  det  kanskje  ville  dukke  opp  noe  nytt  ved  å  bruke  en                   
annen  metode.  Siden  beboer  2  deltar  på  så  mange  aktiviteter,  foreslo  jeg  at  han  kunne  finne  frem                  
ukeplanen  sin  slik  at  vi  kunne  se  på  de  forskjellige  dagene  og  velge  en  av  de.  Vi  gikk  for                    
mandagen  fordi  det  er  dagen  hvor  det  skjer  mest  (Figur  23).  Hvis  vi  fikk  tid,  foreslo  jeg  at  vi                    
kunne   lage   et   map   for   dagen   han   gjorde   minst   også,   og   sammenligne   dagene.   
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Figur   23:   Ukeplanen,   designprosess   og   steg   skrevet   ned   på   eget   ark  
 
Før  vi  tegnet  på  A3-arkene  skrev  vi  ned  alle  stegene  på  et  eget  ark  først.  Det  ble  først  15,  som  vi                      
klarte  å  samle  sammen  til  12.  Som  kategorier  hadde  vi  “touchpoints”,  “tanker/  spørsmål”,              
“humør”  og  “ønsker”.  Vi  diskuterte  hva  den  siste  kunne  være,  og  beboer  2  mente  at  “ønsker”                 
hørtes  bra  ut.  Jeg  spurte  om  han  ville  skrive  på  A3-arkene,  men  han  ville  at  jeg  skulle  gjøre  det                    
slik  at  det  ble  riktig.  Vi  valgte  tusjer  i  forskjellige  farger,  slik  at  det  skulle  være  lettere  å  se                    
hvilken  kategori  de  hørte  til  og  for  å  skille  mellom  de  senere.  Han  hadde  eksempelet  jeg  hadde                  
laget  ved  siden  av  seg  under  hele  workshopen.  Vi  snakket  rundt  kategoriene  og  stegene,  og  ble                 
enige  om  hva  vi  skulle  skrive  ned.  “Ønsker”  endte  opp  med  fungere  mer  som  “Hvordan  er  det/                  
Hva   kunne   vært   annerledes?”   (Figur   24   og   25).  

Figur   24:   Introduksjon   i   albumet   og   customer   journey   map   av   beboers   hverdag  
 
Stegene  hvor  han  var  mest  fornøyd  i  løpet  av  dagen  var:  Frokosten,  hvis  han  fikk  den  på                  
rommet,  turgruppa  med  Frisklivssentralen,  kveldsmat  og  TV  og  når  han  skal  legge  seg.  Han               
synes  det  er  forskjell  på  å  spise  måltider  alene  og  sammen  med  de  andre  beboerne.  Når  han                  
spiser  med  de  andre  føler  han  at  han  må  tenke  over  hva  han  kan  si  og  ikke,  for  å  unngå  negativ                      
stemning.  Når  han  er  med  de  andre  beboerne  blir  han  påminnet  sykdommen,  som  trigger  ting                
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han  egentlig  har  lyst  til  å  ta  opp,  og  som  han  valgte  å  ta  med  ansatte  senere. “Jeg  vil  ikke  plage                      
andre  med  mitt  når  vi  spiser,  de  har  allerede  nok  med  sitt.  Mange  er  her  jo  mye  dårligere  enn                    
det  jeg  er”, sa  han  da  vi  diskuterte  et  felles  måltid.  Beboer  2  synes  at  høydepunktet  i  uka  er                    
turen  med  Frisklivssentralen  fordi  han  får  møtt  mennesker  utenfor  sykehjemmet  og  kan  snakke              
om  helt  andre  ting  enn  sykdom.  Han  føler  det  er  et  fristed  hvor  han  kan  diskutere  andre                  
hverdagslige  ting,  og  ta  opp  og  diskutere  ideer  han  har.  Kveldsmat  og  TV  var  en  tid  han  satt  mer                    
pris  på,  for  da  spiser  han  med  et  par  beboere  han  føler  det  er  lettere  å  snakke  med,  men  prøver                     
fortsatt   å   holde   det   til   noe   positivt.   
 
Egentiden,  eller  fritiden  som  han  også  kaller  det,  varierte  litt  utover  dagen  når  det  kommer  til                 
humør  og  tanker.  På  begynnelsen  av  dagen  har  han  en  positiv  innstilling  og  et  ønske  om  at  den                   
skal  bli  bra.  Han  vil  gjøre  noe  nyttig,  og  velger  derfor  å  lese  nyheter  fremfor  å  spille  Angry                   
Birds.  Mellom  egentiden  etter  frokost  og  neste  egentid,  skjer  det  ting  hvor  han  alltid  er  omringet                 
av  mennesker,  og  synes  derfor  egentiden  etter  dette  er  deilig,  for  da  for  han  slappet  av.  Samtidig                  
er  han  også  sliten,  så  han  prøver  å  få  negative  tanker  bort  ved  å  se  på  TV  eller  spille  Angry                     
Birds.  Selv  om  denne  tiden  hovedsakelig  er  egentid,  velger  han  noen  ganger  å  ta  en  runde  på                  
avdelingen  for  å  se  hvordan  det  står  til  med  de  andre  beboerne.  Mot  kvelden  bruker  han                 
egentiden   til   å   slappe   av   foran   TV   da   han   er   ganske   sliten,   og   gleder   seg   til   å   sove.   

Figur   25:   Bilde   av   introduksjon   til   aktivitet   i   album,   og   sammenbrettet   customer   journey   map   med  
bilder   fra   aktiviteten   utenpå.  

 
Da  vi  var  ferdige  med  selve  oppgaven,  delte  beboer  2  flere  tanker.  Han  fortalte  at  på  dager  hvor                   
det  skjedde  lite  og  han  egentlig  har  mulighet  og  kapasitet  til  å  gjøre  noe,  savnet  han  muligheten                  
til  å  gjøre  noe  spontant.  Beboer  2  syntes  at  noen  ting  burde  vært  annerledes,  men  hadde  også                  
forståelse  for  at  det  var  regler  og  sa “Hadde  jeg  for  eksempel  hatt  tilgang  til  bankkortet  mitt  hele                   
tiden,  kan  det  hende  jeg  hadde  stukket  av” .  Det  er  også  sjelden  han  får  gjort  aktiviteter  med                  
primærkontakten  sin,  som  noen  gang  legger  ut  for  ting  i  mellomtiden.  Han  la  også  til  at  det  er                   
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mindre  å  finne  på  om  vinteren,  og  at  han  satt  mer  pris  på  de  andre  månedene  hvor  han  kan  drive                     
med   aktiviteter   utenfor   sykehjemmet.  
 
Videre  kom  han  inn  på  at  han  ikke  har  mange  å  gjøre  aktiviteter  med  på  sykehjemmet,  som  var                   
en  av  grunnene  til  at  det  blir  ekstra  kjipt.  Han  ville  helst  slippe  å  snakke  om  sin  egen  tilstand.                    
Beboer  2  syntes  at  overgangen  fra  jobb  til  ingenting  var  brå.  Da  beboer  2  jobbet  innenfor                 
politikk,  hadde  han  en  rolle  som  krevde  at  han  måtte  lese  seg  opp  på  ting,  definere  forståelser  og                   
presentere  det  foran  andre.  Nå  føler  han  ikke  at  han  får  denne  hjernetrimmen  lenger,  noe  han                 
savner. “Man  følte  at  man  klarte  ting  og  kunne  lese  seg  opp.  Man  følte  at  man  mestret  noe,  også                    
mister   man   det   plutselig”.  
 
Mot  slutten  nevnte  beboer  2  at  alkohol  ikke  fristet  lenger  når  han  så  hvor  mye  det  ødela,  men                   
byttet  raskt  tema  igjen  og  fortalte  at  han  hadde  vært  ute  med  en  annen  beboer  og  spist  indisk,                   
noe   som   var   planlagt   en   uke   i   forveien.   
 
Se     figur   26   på   neste   side   for   å   se   customer   journey   map   tydeligere   (innført   digitalt).  
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Figur   26:   Co-created   customer   journey   map   innført   digitalt   
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5.2.3   Brainstorming:   Valg   av   behov   og   kravspesifikasjon  
I  de  tidligere  gjennomførte  aktivitetene  kom  det  frem  flere  behov  som  kunne  fokuseres  på               
videre  i  designprosessen.  Noen  av  behovene  har  blitt  nevnt  av  beboerne  flere  ganger  og  andre                
én   gang.   Blant   behov   som   dukket   opp,   valgte   jeg   å   gå   videre   med   disse   fem:   
 
1. Muligheten   til   å   gjøre   spontane   ting.  
2. Delta   mer   i   matlaging.  
3. Forbedre   og   vedlikeholde   leseferdighetene.  
4. Hjernetrimaktiviteter.  
5. Flere   å   være   sosial   med.  
 
Jeg  ville  at  beboerne  skulle  få  velge  det  behovet  de  følte  var  viktigst,  men  også  at  det  skulle                   
være  mulig  å  lage  en  løsning  for  det  i  løpet  av  den  tiden  vi  hadde  igjen.  Derfor  valgte  jeg  å                     
utelukke  noen  av  behovene  jeg  så  for  meg  ville  vært  tidkrevende,  og  krevd  involvering  av  nye                 
deltakere.  Behovene  jeg  valgte  å  presentere  for  beboerne  på  sykehjemmet  ble  derfor  nummer  1,               
3  og  4.  Behov  nummer  1  var  et  av  de  som  hadde  blitt  nevnt  flere  ganger,  og  som  kunne  bli                     
vanskelig  å  løse,  men  jeg  valgte  å  ta  det  med  videre  likevel  da  jeg  hadde  et  inntrykk  av  at  det                     
var   noe   som   var   viktig   og   fordi   jeg   hadde   en   idé   om   en   mulig   løsning.   
 
På  grunn  av  frafall  av  deltakere  var  jeg  forberedt  på  at  kun  én  deltaker  ville  delta,  noe  som  viste                    
seg  å  være  tilfellet.  Igjen  var  det  kun  beboer  2  som  ville  være  med.  Beboer  1  var  ikke  i  humør,                     
beboer  3  deltok  ikke  av  personlige  grunner, og  beboer  4  var  igjen  opptatt  med  andre  ting.                 
Beboer   3   ønsket   å   bruke   TV-rommet,   så   vi   satte   oss   på   rommet   til   beboer   2.   
 
Jeg  hadde  skrevet  ned  behovene  vi  skulle  velge  mellom  på  introduksjonsarket  som  skulle  limes               
inn  i  albumet,  og  lot  beboer  2  lese  gjennom  hvis  han  ønsket  det.  Jeg  fant  frem  post-its  og  penner                    
og  forklarte  hva  vi  skulle  gjøre.  Da  jeg  spurte  om  hvilket  behov  som  traff  mest,  svarte  han  at  det                    
stod  mellom  hjernetrimaktiviteter  og  forbedring  av  leseferdigheter,  til  tross  for  at  muligheten  til              
å  gjøre  spontane  ting  var  det  som  hadde  blitt  nevnt  flest  ganger.  Han  forklarte  at  det  å  lese                   
fungerer  som  hjernetrim  for  han,  og  at  han  derfor  ønsket  å  gå  videre  med  behovet  om  å  forbedre                   
og   vedlikeholde   leseferdighetene.   
 
Da  vi  hadde  kommet  frem  til  et  behov,  skulle  vi  bruke  post-its  til  å  skrive  ned  det  som  var  viktig                     
for  han  med  tanke  på  en  løsning,  en  slags  kravspesifikasjon  fordelt  på  post-its.  Jeg  forklarte  at  vi                  
kunne  skrive  én  ting  per  lapp,  men  beboer  2  endte  opp  med  å  skrive  flere  punkter  på  én  post-it.                    
Lappene   jeg   skrev   var   ting   vi   diskuterte   og   ble   enige   om   å   skrive   ned   (Figur   27).   
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Figur   27:   Beboer   skriver   ned   hva   som   er   viktig   for   han  
 

Noen   av   tingene   vi   skrev   ned   og   diskuterte   var   blant   annet:  
 
1. At   det   ikke   måtte   være   for   komplisert   med   mange   muligheter   og   funksjoner.   
2. At  han  kunne  se  en  oversikt  over  progresjon,  blant  annet  hvor  mange  sider  han  leser  i                 

timen.   
3. Vil   telle   antall   sider   fremfor   kapitler   siden   lengden   på   kapitler   kan   variere.   
4. At  påminnelsen  om  å  lese  skal  være  enkel  og  ikke  en  ekstra  “dings”,  som  f.eks.  varsel  på                  

mobil   og/   eller   nettbrett.   
5. At  det  kunne  vært  nyttig  med  leseoppgaver  som  f.eks.  “Les  20  sider”,  hvis  det  er  vanskelig                 

å   bare   skulle   sette   seg   ned   og   lese.   
6. Vil   lese   i   fysiske   bøker   fremfor   å   lese   på   nettbrettet.  

 
Han  ville  også  at  vi  skulle  skrive  ned  tidsrommet  han  mente  det  kunne  passe  med  lesing,  og  at                   
han  skulle  legge  det  inn  i  ukeplanen  som  henger  på  døra  hans.  Rundt  punkt  1  diskuterte  vi  blant                   
annet  muligheter  for  at  funksjoner  kan  låses  opp  etterhvert  som  han  leser  mer  og  bruker                
løsningen,  litt  som  i  et  spill.  Punkt  4  om  påminnelse  var  viktig  at  vi  snakket  om  med  tanke  på  at                     
løsningen  hovedsakelig  er  for  de  med  demens.  Beboer  2  har  alkoholrelatert  demens  av  mildere               
grad,  og  er  i  stand  til  å  huske  mer  enn  flere  av  medbeboerne  med  alvorligere  grad  av                  
alkoholrelatert  demens  eller  Alzheimer,  men  en  påminnelse  kan  likevel  være  nyttig.  Jeg  kom              
med  forslag  til  andre  former  for  påminnelser  enn  varsel  på  mobil  og  nettbrett,  som  blant  annet  et                  
leselys  som  skrudde  seg  på  i  tidsrommet  for  lesing  eller  en  beskjed  lyste  opp  på  veggen  på                  
rommet.  Beboer  2  så  ikke  nødvendigheten  og  mente  at  det  holdt  med  påminnelse  på  nettbrettet                
eller  mobilen.  Siden  han  ville  vite  hvor  mye  han  leste  i  timen,  var  det  nødvendig  med  noe  som                   
tok  tiden  for  han,  og  hvis  han  syntes  det  var  vanskelig  å  konsentrere  seg,  burde  det  være                  
mulighet  for  å  pause  tiden.  Vi  prøvde  også  å  finne  ut  av  hva  som  motiverte  han  til  å  lese,  men                     
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kom  ikke  frem  til  så  mye  mer  enn  at  boka  burde  være  eller  virke  spennende.  Spillelementer  som                  
nivåer  og  belønninger  kunne  hjulpet  på  motivasjonen,  men  det  var  ikke  noe  han  ville  fokusere                
på  i  første  omgang  da  han  ville  holde  det  så  enkelt  som  mulig.  Jeg  ønsket  også  at  vi  skulle                    
komme  på  noen  ideer  vi  kunne  skisse,  men  jeg  fikk  inntrykk  av  at  beboer  2  synes  det  var                   
vanskelig  å  bruke  fantasien,  selv  om  han  selv  mente  at  den  var  på  plass.  Vi  ble  derfor  enige  om                    
at  jeg  kunne  se  på  det  til  neste  gang  og  snakke  med  noen  flere  designere  for  å  få  flere  ideer.  Vi                      
fant   heller   ikke   ut   av   om   løsningen   skulle   være   skjermbasert   eller   fysisk.   
 
Beboer  2  skrev  ned  noen  av  de  samme  tingene  jeg  skrev,  som  blant  annet  at  det  ikke  måtte  være                    
for  komplisert  og  tidsrommet  for  lesing.  Han  skrev  også  at  det  var  viktig  at  løsningen  var                 
lystbetont,  og  at  vi  ikke  fokuserte  på  sykdom  og  negative  ting.  De  andre  tingene  han  skrev  ned                  
var   ting   han   måtte   huske   på,   som   å   finne   en   aktuell   bok   han   kunne   lese   (Figur   28).   
 

 
Figur   28:   Introduksjonsark,   post-its   og   bilde   limt   inn   i   album  

 
Siden  det  var  en  stund  siden  han  leste  sist,  ble  vi  enige  om  at  han  skulle  få  en  leseoppgave  til                     
neste  møte  for  å  se  hvordan  han  synes  det  var  å  lese  igjen,  og  om  det  var  noe  mer  vi  burde  ta                       
hensyn  til  med  tanke  på  utviklingen  av  løsningen.  Vi  ble  enige  om  at  han  skulle  skrive  ned                  
forfatter,  tittel  og  antall  sider  eller  kapitler  lest,  samt  klokkeslett  og  dato.  Han  skulle  også  notere                 
seg  eventuelle  problemer  som  dukket  opp  underveis  i  lesingen.  Han  ønsket  å  kjøpe  en  egen                
notatbok  til  dette  formålet,  og  skrev  det  ned  på  lappen  sin.  Beboer  2  ville  beholde                
post-it-lappene  han  hadde  skrevet  selv  i  stedet  for  å  lime  de  i  albumet,  og  festet  de  på                  
leseoppgaven  som  han  hang  på  døra  (Figur  29  og  30).  Vi  ble  også  enige  om  å  teste  påminnelse  i                    
form  av  varsel  på  nettbrett,  noe  han  la  inn  selv.  Jeg  la  merke  til  at  den  varslet  med  en  gang  han                      
la  den  fra  seg,  og  spurte  om  klokkeslettet  var  riktig.  Han  kikket  litt  til  på  det,  og  la  det  til  slutt                      
fra  seg  for  å  prøve  igjen  senere.  Han  ønsket  heller  ikke  at  jeg  skulle  se  på  det  da  han  ville  klare                      
det   selv.   Aktiviteten   varte   i   ca.   1   time   og   30   minutter.   
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Figur   29:   Lappene   beboer   2   skrev  
 

Figur   30:   Leseoppgaven   med   post-its   på   døra   ved   siden   av   beboers   ukeplan.  
 

 
 

… 5.3 .………...     Fase   3:   Design   og   prototyping       ……………....  
I  denne  fasen  var  det  fokus  på  å  finne  et  design  og  lage  prototyper  til  det  valgte  behovet  fra                    
forrige  fase;  å  forbedre  og  vedlikeholde  leseferdigheter.  Her  var  det  spesielt  viktig  å  tilrettelegge               
for  at  beboeren  kunne  delta  i  design  og  prototyping,  slik  at  endelig  prototype  kunne  tilfredsstille                
behovet  så  godt  som  mulig.  For  å  kunne  bevege  oss  videre  til  neste  fase,  var  det  viktig  å  ha  på                     
plass   en   prototype   med   beboers   ønsker.  
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5.3.1   Brainstorming   med   designere  
På  forrige  workshop  med  beboer  2  ble  vi  enige  om  at  jeg  skulle  tenke  ut  noen  ideer  og  snakke                    
med  flere  designere  for  innspill.  Jeg  fikk  med  to  andre  designere  på  brainstorming  hvor  vi                
fokuserte  på  utforming  av  både  fysiske  og  skjermbaserte  løsninger.  Beboer  2  har  vanskelig  for  å                
bruke  fantasien,  så  jeg  håpet  at  brainstorming  med  flere  designere  kunne  resultere  i  forskjellige               
forslag   til   løsninger   jeg   kunne   ta   med   til   sykehjemmet   neste   gang.   
 
Før  vi  begynte  selve  brainstormingen,  skrev  jeg  ned  og  forklarte  det  som  var  nødvendig  for                
designerne  å  vite,  som  blant  annet  hva  beboeren  kunne  og  hvilke  krav  han  hadde  til  løsningen.                 
Vi  kom  frem  til  at  ideene  kunne  deles  inn  i  tre  kategorier:  “Motivasjon”,  “Progresjon”  og                
“Påminnelse”.  Vi  hadde  også  en  for  “Annet”  hvis  noen  kom  på  noe  som  ikke  passet  innenfor  de                  
andre  kategoriene.  Alle  hadde  en  bunke  hver  med  post-its  og  skrev  ned  tanker  og  ideer  hver  for                  
oss  i  10  minutter.  Etter  det  presenterte  vi  lappene  for  hverandre  og  sorterte  de  under  kategoriene                 
(Figur   31).   
 
Innenfor  “Progresjon”  hadde  vi  ideer  om  at  det  kunne  vises  i  form  av  sider,  kapitler  og  tid,  og  at                    
man  kunne  bruke  en  stoppeklokke  for  å  ta  tiden  på  lesingen.  Til  en  fysisk  løsning  tenkte  vi  at                   
det  kunne  vært  gøy  å  stille  inn  antall  sider  lest  med  et  hjul  man  vrir.  Et  annet  forslag  var  at  man                      
kunne  sette  seg  mål,  som  f.eks.  antall  sider,  og  når  disse  var  nådd  fikk  man  et  merke  man  kunne                    
printe  ut  og  henge  på  veggen.  En  synlig  progresjonsbar  som  viste  hvor  mye  man  hadde  igjen  av                  
en   bok   kunne   også   være   en   løsning.   
 
Under  “Påminnelse”  hadde  vi  ideer  som  varsel  fra  selve  løsningen,  tidsinnstilt  påminnelseslys             
eller  leselys,  bevegelsesensor  med  melding  om  påminnelse,  varsel  via  kalender  på  nettbrett  og              
en   egen   gjenstand   som   plinger,   vibrerer   eller   lyser.   
 
Under  “Motivasjon”  diskuterte  vi  konkurranseinstinkt  og  om  det  kunne  vært  motiverende  å             
konkurrere  mot  andre  som  også  liker  å  lese,  og  om  det  er  mer  motiverende  å  jobbe  mot  et  mål                    
enn  kun  det  å  bare  skulle  lese.  Vi  kom  også  inn  på  spillelementer  som  belønninger  i  form  av                   
nivåer,  unlocking  og  merker  (badges).  En  annen  idé  var  ulike  modus  for  lesing  som  kos,  øve  og                  
teste.  Siden  beboer  2  også  var  interessert  i  mer  hjernetrim,  prøvde  vi  å  komme  på  ideer  til                  
hvordan  det  kunne  kombineres  med  lesing,  som  f.eks.  at  man  fikk  i  oppgave  å  gjøre  noe  med                  
teksten  man  leste  eller  eventuelt  ha  “Hjernetrim”  som  et  eget  modus  med  andre              
hjernetrimoppgaver.   
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Figur   31:   Kategorier   med   ideer   på   post-its  
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5.3.2   Idéutvikling   og   skissing  
Siden  det  ikke  ble  noe  skissing  på  forrige  workshop  med  beboeren,  gjorde  vi  en  kombinasjon  av                 
skissing  og  idéutvikling  med  ideer  fra  brainstormingen  med  designerne.  På  grunn  av  at  det               
valgte  behovet  og  oppgaven  som  beboer  2  fikk  er  sterkt  knyttet  til  han,  velger  jeg  å  fortsette  kun                   
med   beboer   2.  
 
På  forrige  workshop  med  beboer  2  fikk  han  en  leseoppgave  for  å  føle  på  hvordan  det  var  å  lese                    
igjen.  Han  ønsket  selv  å  ha  en  egen  notatbok  han  kunne  bruke  til  å  føre  inn  antall  leste  sider                    
osv.,  og  eventuelle  andre  ting  i  forbindelse  med  prosjektet.  Før  vi  begynte  med  idéutviklingen,               
spurte  jeg  om  han  hadde  fått  lest  noe.  Han  hadde  funnet  seg  en  bok  han  ville  prøve  seg  på,  men                     
hadde  ikke  funnet  roen  og  fikk  bare  lest  et  par  sider.  Han  hadde  også  fått  kjøpt  en  blå  notatbok                    
han   ville   bruke   (Figur   33).   
 
På  introduksjonsarket  jeg  hadde  forberedt  til  albumet,  presenterte  jeg  kategoriene  og  noen  av              
ideene.  Vi  begynte  med  “Motivasjon”.  Beboer  2  synes  fortsatt  at  en  spennende  bok  var  det  mest                 
motiverende,  men  likte  også  forslagene  om  spillelementer  som  nivåer  og  unlocking.  Ideen  om  å               
ha  forskjellige  modus  som  kos,  øve  og  teste  falt  også  i  smak,  men  han  var  usikker  på  om  det                    
kunne  bli  mye  i  begynnelsen.  Vi  snakket  også  om  hva  som  ville  vært  mest  motiverende  av  en                  
løsning  for  nettbrett  eller  en  fysisk  løsning.  Beboer  2  var  veldig  bestemt  på  at  en  app  ville  være                   
den   beste   løsningen,   for   da   slapp   han   å   lære   seg   noe   helt   nytt.   
 
Videre  snakket  vi  om  “Påminnelser”.  Ideene  om  andre  ting  enn  varsel  på  nettbrett  eller  mobil,                
som  påminnelseslys  og  en  fysisk  gjenstand  som  varsler,  forstod  han  ikke  helt  hensikten  med.               
Han  ville  holde  ting  så  enkelt  som  mulig,  med  få  ekstra  ting.  Da  jeg  spurte  han  om  varselet  på                    
nettbrettet  hadde  fungert,  fikk  jeg  ikke  noe  ordentlig  svar.  Det  å  snakke  om  noe  som  påminner                 
han   fordi   han   glemmer   var   et   sårt   tema   å   snakke   om,   så   vi   gikk   videre   i   stedet.  
 
Neste  kategori  vi  snakket  om  var  “Progresjon”.  Beboer  2  var  raskt  ute  med  å  si  at  han  hvertfall                   
måtte  få  vite  hvor  mange  sider  han  leste  i  timen,  siden  han  visste  hvor  mye  han  klarte  å  lese  før.                     
Han  synes  også  at  dette  var  en  kategori  som  måtte  være  med  fordi  det  kunne  være  en  motivasjon                   
for  å  lese  mer.  Å  få  vite  hvor  mye  han  leste  i  uka  kunne  også  være  nyttig,  i  tillegg  til                     
lesehastighet.  Ideen  om  å  ha  en  stoppeklokke  likte  han  også,  for  da  slapp  han  å  ta  tiden  selv.  Jeg                    
lurte  også  på  om  det  var  noe  han  synes  var  vanskelig  og  som  måtte  unngås,  men  beboer  2  synes                    
at   det   som   var   vanskeligst   var   støy   og   det   å   konsentrere   seg   over   tid.   
 
Etter  å  ha  snakket  litt  om  hva  han  kunne  tenke  seg  og  ikke,  begynte  vi  å  skisse  litt  (Figur  32).  Vi                      
ble  enige  om  hvilke  valg  appen  kunne  ha,  som  “Les”,  “Progresjon”  og  “Bøker”.  Vi  tok  opp                 
forslaget  fra  tidligere  om  å  ha  med  “Leseoppgaver”  hvis  det  ble  vanskelig  å  bare  sette  seg  ned                  
for  å  lese  uten  noe  mål.  Beboer  2  ville  at  “Leseoppgaver”  skulle  være  innenfor  “Les”,  for  å  få                   
valget  når  man  gikk  inn  for  å  lese.  Jeg  foreslo  at  stoppeklokken  også  kunne  være  i  “Les”,  og  at                    
når  man  trykket  på  stopp,  fikk  man  beskjed  om  å  fylle  inn  antall  sider  lest.  En  mulighet  for  å                    
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registrere  sider  utenom  stoppeklokken  var  også  noe  som  ble  vurdert,  i  tillegg  til  å  kunne                
registrere  bøker  hvis  man  hadde  lest  ferdig  en.  Vi  snakket  også  om  å  ha  med  en  slags  profil  hvor                    
man   kunne   se   ting   som   navn,   tittel   på   boken   som   leses,   antall   sider   lest   totalt   og   eventuelt   nivå.   

Figur   32:   Skisser   og   kategoriene   med   punkter     Figur   33:   Beboer   med   smarttelefon   og   blå   notatbok  
 

Før  vi  avsluttet  ble  vi  enige  om  at  han  skulle  få  en  ny  oppgave,  med  mer  konkrete  leseoppgaver                   
i  stedet  for  å  bare  lese,  noe  lignende  det  vi  så  for  oss  kunne  være  med  i  appen.  Jeg  tegnet  opp  to                       
kolonner  med  forskjellige  datoer  og  sideantall,  og  bokser  ved  siden  av  som  skulle  hukes  av  når                 
det  var  gjort.  Oppgaven  begynte  med  10  sider  og  økte  med  5  helt  til  50.  Vi  ble  enige  om  at  en                      
kolonne  kunne  være  for  én  uke  eller  en  dag.  Beboer  2  hadde  høye  ambisjoner  og  ville  egentlig                  
begynne  med  30  sider  pluss,  men  vi  ble  enige  om  å  starte  i  det  små  da  det  kanskje  ville  være                     
mer  motiverende  og  gi  mestringsfølelse.  Arket  med  oppgaven  tok  han  vare  på  da  han  ville  bruke                 
det  som  en  mal  og  føre  det  inn  i  notatboka.  Vi  blir  enige  om  å  prøve  varsel  på  nettbrett  litt                     
lenger   da   det   var   det   han   ønsket   at   skulle   funke.  
 

5.3.3   Utforskende   prototyping   
Etter  workshopene  med  beboer  2  hadde  jeg  fått  vite  litt  mer  om  hva  han  ønsket  og  så  for  seg.                    
Jeg  ville  lage  en  mer  høyoppløselig  prototype  i  Figma  som  tok  med  det  vi  hadde  snakket  om.                  
Tanken  var  å  lage  en  prototype  som  kunne  printes  ut  eller  som  kunne  jobbes  videre  med  direkte                  
i   Figma   på   neste   workshop   med   beboer   2.   
 
Vi  ble  ikke  enige  om  spesifikke  farger,  så  jeg  samlet  sammen  forskjellige  fargealternativer  og               
kombinasjoner  beboer  2  kunne  velge  mellom.  Jeg  laget  også  eksempler  på  hvordan  det  kunne               
sett  ut  med  lys  eller  mørk  bakgrunn,  slik  at  han  kunne  velge  det  han  likte  best.  Siden  beboer  2                    
har  litt  vanskeligheter  med  å  bruke  fantasien,  valgte  jeg  å  lage  noen  eksempler  på  oppsett,  i                 
tillegg  til  å  ha  med  alternativer  til  tekst,  former  og  ikoner  som  enkelt  kunne  byttes  ut  eller  limes                   
på.   Se   figur   34     for   skjermdump   av   prototype.  
 
I  eksempelet  tok  jeg  med  “Lese”,  “Oversikt  og  progresjon”,  “Profil”,  “Registrer  sider”  og              
“Registrer  bøker”.  Den  med  lys  bakgrunn  hadde  “Registrer  sider”  og  “Registrer  bøker”  både  på               
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forsiden  og  innenfor  “Lese”  for  å  vise  alternativer,  mens  den  mørke  var  uten  disse.  I  “Lese”                 
plasserte  jeg  også  stoppeklokken,  med  en  forklarende  tekst  under.  I  “Oversikt  og  progresjon”              
tok  jeg  med  sider  lest  per  time  og  dag,  og  sider  og  bøker  lest  totalt.  For  å  vise  progresjon  trakk                     
jeg  frem  hvor  mange  flere  sider  han  leste  per  uke,  hvor  mye  raskere  i  prosent  og  hvor  mange                   
bøker  han  kunne  klare  i  løpet  av  et  år  hvis  han  fortsatte  i  samme  hastighet.  Jeg  la  også  til                    
forskjellige  ikoner  som  kunne  passet,  men  som  beboer  2  kunne  bytte  ut  hvis  han  syntes  noe                 
annet  ga  mer  mening.  I  “Profil”  kunne  man  se  navn,  alder,  favorittsjanger,  sider  lest  totalt,                
hvilken  bok  brukeren  leste,  nivå  og  belønninger.  “Registrer  sider”  spurte  om  hvilken  bok  det               
gjaldt,  hvor  mange  sider  man  hadde  leste  og  datoen  man  leste.  I  “Registrer  bok”  ble  man  bedt                  
om  å  fylle  inn  tittel,  forfatter,  hvor  mange  sider  boken  består  av  og  dagens  dato.  Spørsmålet  om                  
bokens  totale  sideantall  kunne  være  med  hvis  beboer  2  ønsket  å  ha  med  en  progresjonsbar.                
Siden  “Profil”  var  med,  kunne  man  også  se  navn  på  bruker  og  nivå  øverst  i  høyre  hjørne,  men                   
kun  på  forsiden  for  å  vise  med  og  uten.  “Leseoppgaver”  ble  dessverre  litt  glemt,  men  vi  fikk                  
skissert  et  forslag  da  vi  prototypet  sammen.  Det  blanke  arket  som  skulle  fylles  ut  kom  heller                 
ikke   med   da   det   ble   printet   ut.  
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Figur   34:   Tidlig   prototype   i   Figma   med   alternativer   og   eksempler   
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5.3.4   Papirprototyping:   Klipp   og   lim   
Før  vi  begynte  ville  jeg  høre  om  hvordan  det  hadde  gått  med  leseoppgaven  han  fikk  sist.  Arket                  
som  tilhørte  den  første  oppgaven  hang  fortsatt  på  døra.  Beboer  2  fortalte  at  han  syntes  det  var                  
vanskelig  å  komme  i  gang  med  lesingen,  og  innrømmet  at  han  ikke  hadde  kommet  på  det  eller                  
blitt  påminnet  det,  men  at  han  husket  det  når  han  fikk  beskjed  fra  ansatte  om  at  jeg  kom.  Han                    
husket  heller  ikke  hva  den  blå  notatboka  skulle  brukes  til.  Vi  blir  derfor  enige  om  at  vi  skulle                   
legge  inn  påminnelser  i  form  av  tekst  på  timeplanen  hans,  da  det  å  sjekke  den  allerede  var  en  del                    
av   rutinene   hans   (Figur   35).  

Figur   35:   Beboer   2   henger   lapper   om   påminnelse   om   å   lese   på   timeplanen  
 
Videre  gikk  vi  løs  på  prototypingen.  Jeg  forklarte  hva  jeg  hadde  tenkt  og  viste  frem  prototypen.                 
“Akkurat  det  å  være  kreativ  med  farger  og  sånt  er  egentlig  ikke  noe  jeg  føler  meg  så  god  på,                    
men  vi  gir  det  et  forsøk!” ,  sa  beboer  2  før  vi  begynte.  Det  første  han  valgte  var  bakgrunnen,  og                    
bestemte  raskt  at  lys  bakgrunn  ville  være  det  beste  for  appen  og  for  øynene.  Vi  ble  enige  om  at                    
han  valgte,  klippet  ut  og  fortalte  hvordan  han  ville  ha  det  på  det  blanke  arket,  mens  jeg  limte  det                    
på.  Hvis  han  ønsket  noe  som  ikke  var  blant  eksemplene  eller  alternativene,  skrev  jeg  ned  hva                 
som   skulle   være   der.   
 
Beboer  2  hadde  arkene  med  de  forskjellige  fargene  foran  seg,  og  kom  med  et  forslag  om  at  det                   
kunne  vært  nyttig  med  like  farger  innenfor  en  funksjon,  som  f.eks.  at  alt  innenfor  “Lese”  er                 
blått,  enten  i  samme  farge  eller  nyanser  av  den.  Han  valgte  blå  for  “Lese”,  “Rød”  for  “Oversikt”                  
og  beholdt  “Profil”  som  gul.  Han  foretrakk  også  ordet  “Oversikt”  bedre  enn  “Progresjon”,  så  det                
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ble  også  byttet  ut.  “Registrer  sider”  og  “Registrer  bok”  likte  han  som  de  var,  men  foretrakk  å  ha                   
de  på  forsiden  slik  at  han  så  alle  valgene  han  hadde  foran  seg.  Beboer  2  spurte  om  det  var  greit                     
om  han  klippet  i  eksemplene  hvis  han  likte  noe  derfra,  noe  han  kunne.  Hele  siden  for  “Profil”                  
ønsket  han  ikke  å  gjøre  noe  mer  med,  bortsett  fra  å  endre  fargen  på  ikoner  og  slikt  innenfor                   
“Profil”  til  gul,  slik  at  det  stemte  med  fargen  for  funksjonen.  Han  likte  at  det  var  midtstilt  og                   
opplysningene  han  fikk  der,  og  syntes  egentlig  at  alt  i  appen  kunne  være  midtstilt  og  pekte  på                  
alternativene   vi   kunne   se   bort   i   fra   (Figur   36).   
 
Vi  gikk  videre  til  “Lese”.  Han  likte  stoppeklokken  og  teksten  som  forklarte,  og  klippet  det  ut  fra                  
eksemplene  (Figur  37).  Bruker  og  nivå  i  høyre  hjørne  ville  han  at  skulle  vises  på  alle  sidene,  og                   
klippet  ut  det  også.  “Leseoppgaver”  hadde  ikke  fått  noen  plass  enda,  så  vi  diskuterte  om  den                 
burde  ligge  på  forsiden  eller  innenfor  “Lese”,  og  endte  opp  med  det  siste.  Hvis  han  først  hadde                  
bestemt  seg  for  å  lese,  ville  han  få  valget  om  oppgaver  eller  stoppeklokke  når  han  kom  inn  på                   
“Lese”.  Beboer  2  kom  på  at  “Lese”  skulle  være  blå,  men  ønsket  at  det  skulle  være  en  annen                   
blåfarge,  og  klippet  ut  en  lyseblå  farge  han  likte.  Denne  ville  han  ha  nederst  på  “Lese”-siden.                 
“Leseoppgaver”  hadde  jeg  ikke  fått  laget  et  eksempel  til,  men  hadde  en  idé  til  hvordan  det                 
kunne  se  ut.  Jeg  foreslo  at  den  kunne  ha  lignende  oppgaver  som  vi  skrev  ned  sist,  som  “Les  20                    
sider”,  og  at  de  kunne  hukes  av  når  de  var  gjennomført.  Han  ønsket  også  en  mulighet  til  å  legge                    
inn  egen  sidetall  hvis  han  leste  et  antall  som  ikke  stod  i  oppgavene.  Vi  ble  også  enige  om  at  det                     
kunne  vært  fint  å  se  et  bilde  av  boken  han  hadde  valgt.  Oppgavene  ville  han  at  skulle  være  i                    
lignende   bokser   og   samme   blåfarge   som   “Leseoppgaver”.  

Figur   36:   Beboer   klipper   ut   ikoner Figur   37:   Deler   av   papirprototypen  
 
“Oversikt”  likte  han  stort  sett  som  den  var,  men  ønsket  at  det  som  viste  oversikt  skulle  være  i  en                    
mørkere  rødfarge,  og  at  det  skulle  være  en  underoverskrift  før  det  som  viste  progresjon.  Som                
underoverskrift  valgte  han  “Statistikk”.  Han  flyttet  også  på  noen  av  ikonene  da  han  følte  de  gav                 
mer  mening  andre  steder.  Beboer  2  var  litt  usikker  på  om  han  syntes  det  var  nødvendig  med                  
boksene  som  viste  progresjon  fordi  det  kunne  ende  opp  med  å  være  både  motiverende  og                
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demotiverende,  og  sa  at  det  ikke  var  det  viktigste  å  få  med,  men  at  vi  kunne  ha  det  på                    
prototypen   foreløpig.   
 
Da  vi  hadde  fylt  ut  alle  arkene,  diskuterte  vi  flyten  og  hvordan  han  ville  klikket  seg  gjennom                  
den.  Ettersom  vi  fant  ut  av  flyten,  nummererte  jeg  arkene  bak.  Da  jeg  spurte  om  det  var  noe  han                    
savnet,  følte  han  at  det  han  ønsket  å  ha  med  var  der,  og  at  det  kanskje  var  lettere  å  oppdage                     
senere.  Til  slutt  påminnet  jeg  han  om  det  han  sa  i  begynnelsen,  og  at  det  viste  seg  å  ikke                    
stemme.  Han  lo  og  sier: “Nei,  jeg  ble  litt  overraska  sjøl,  det  ble  jo  ikke  så  ille.  Jeg  synes                    
egentlig   det   var   gøy   å   bli   utfordret   til   noe   annet   og   kreativt!”.   
 
Prototypen  (Figur  38  og  39)  tok  jeg  med  hjem  for  å  kunne  legge  inn  alt  digitalt  og  gjøre  den                    
interaktiv.  Jeg  lot  albumet  ligge  igjen  med  introduksjonarket  og  bildene  fra  aktiviteten  til  neste               
gang.   

Figur   38:   Papirprototypen   limt   inn   i   albumet   del   1  

Figur   39:   Papirprototypen   limt   inn   i   albumet   del   2  
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5.3.5   Interaktiv   prototype   i   Figma:   Fra   papir   til   digitalt   
Etter  workshopen  med  papirprototyping  med  beboer  2,  satt  jeg  igjen  med  en  prototype  som  var                
justert  og  satt  sammen  av  deltakeren  og  sluttbrukeren  selv.  Jeg  overførte  prototypen  fra  papir  til                
digitalt,  og  gjorde  den  interaktiv  med  fokus  på  flyten  vi  hadde  blitt  enige  om.  Ved  å  gjøre  dette                   
kunne  den  brukes  til  testing  med  beboere,  i  tillegg  til  å  være  nyttig  for  utvikler  i  neste  fase,                   
“Implementasjon”.  
 

Figur   40:   Ny   prototype   med   beboers   ønsker   og   flyt  

 
 

.... 5.4 ..…………...     Fase   4:   Implementasjon       ….……………....  
I  denne  fasen  ble  det  vanskelig  for  beboer  å  delta  direkte,  så  parallelt  med  denne  fasen  hadde                  
han  fått  en  leseoppgave  (4.4.3.2)  som  kunne  påvirke  løsningen,  blant  annet  om  det  dukket  opp                
noe  problematisk  ved  selve  lesingen  som  måtte  tas  hensyn  til  i  appen.  Jeg  hadde  fokus  på  det                  
som  var  viktig  for  beboer,  og  få  implementert  så  mye  av  prototypen  vi  designet  som  mulig  på                  
relativt  kort  tid,  ved  hjelp  av  en  utvikler.  For  å  kunne  bevege  oss  til  neste  fase,  var  det  viktig  å  få                      
implementert  så  mye  av  prototypen  som  mulig,  slik  at  den  tilfredsstilte  behovet  til  en  viss  grad                 
og   at   beboer   kunne   ta   den   i   bruk   på   egenhånd.   

5.4.1   Høyoppløselig   prototype:   Fra   Figma   til   React  
På  grunn  av  begrenset  med  tid  bestemte  jeg  meg  for  å  gå  rett  til  implementasjon  av  en                  
høyoppløselig  prototype.  Siden  jeg  og  beboer  simulerte  hvordan  det  ville  vært  å  klikke  seg               
gjennom  prototypen  på  forrige  workshop,  er  det  ikke  sikkert  at  det  ville  blitt  så  annerledes  å                 
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gjøre  det  samme  digitalt.  Beboer  2  hadde  også  ønsker  om  at  alt  arbeidet  skulle  lede  frem  til  noe                   
han   faktisk   kunne   ta   i   bruk.   Figur   41   viser   samling   av   skjermdumper.  

Figur   41:   Samling   av   skjermdumper   fra   app  
 

For  å  få  til  dette,  samarbeidet  jeg  med  en  utvikler  som  kjente  til  React  og  stod  for                  
programmeringen.  Jeg  gjorde  stylingen.  Appen  ble  laget  som  en  progressive  web-app  slik  at  den               
skulle  være  rask  og  bra  på  nettbrett,  og  passe  for  både  Android  og  Apple-enheter.  Den  brukte                 
ReactJS  som  rammeverk,  NodeJS  som  motor  og  MongoDB  som  database.  Den  ble  skrevet  i               
TypeScript,  og  styling  ble  gjort  med  CSS.  For  tilgang  til  appens  kode,  må  det  sendes                
forespørsel.   
 
Vi  var  usikre  på  om  vi  ville  rekke  å  få  med  alt  fra  prototypen,  så  vi  begynte  med  det  vi  anså  som                       
aller  viktigst,  “Lese”,  “Leseoppgaver”,  “Oversikt”  og  “Kontakt”.  “Profil”,  “Registrer  bok”,           
“Registrer  sider”,  og  spillelementer  som  nivåer,  unlocking  og  belønninger  kom  i  andre  rekke              
hvis  det  ble  tid.  Vi  brukte  ca.  14  dager  på  appen.  Siden  det  foreløpig  også  kun  var  én  som  skulle                     
bruke   appen,   ville   ikke   innlogging   og   “Profil”   være   så   viktig   med   det   første.   
 
På  forsiden  er  det  en  logo  for  appen,  som  også  vises  som  ikon  i  nettleser,  og  på  hjemskjerm  på                    
nettbrett  og  mobil  hvis  man  legger  den  til  som  snarvei.  Her  kan  man  velge  “Lese”  eller                 
“Oversikt”,  og  nederst  på  alle  sider  i  appen  er  det  en  link  til  et  kontaktskjema  hvis  det  skulle                   
oppstå  noen  problemer  (Figur  42).  “Kontakt”  var  ikke  noe  jeg  og  beboer  2  hadde  avtalt,  men                 
siden  vi  ikke  hadde  utvekslet  kontaktinformasjon,  tenkte  jeg  det  var  lurt  at  han  hadde  mulighet                
til  å  ta  kontakt  uten  å  måtte  ta  det  gjennom  ansatte.  Kontaktskjemaet  (Figur  43)  bestod  av  et                  
spørsmål  om  hva  det  gjaldt  og  en  “Send”-knapp,  og  ga  beskjed  om  at  meldingen  var  sendt.  Vi                  
satte  opp  en  egen  e-postadresse  for  appen,  som  varslet  om  ny  melding.  Alt  er  i  farger  beboer  2                   
har   valgt.   Alle   sider   utenom   forsiden   har   også   en   pil   for   å   gå   tilbake.   
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Figur   42:   Appens   forside   med   link   til   kontaktskjema  

Figur   43:   Appens   kontaktskjema  
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I  “Lese”  (Figur  44 )  fikk  vi  lagt  inn  en  stoppeklokke  for  å  ta  tiden  på  lesingen,  med  ikoner  for                    
start,  stopp  og  reset.  Under  er  det  en  kort  tekst  som  forklarer  hvordan  stoppeklokken  fungerer,  et                 
forslag  beboer  2  satt  pris  på  under  forrige  workshop,  i  tilfelle  han  skulle  glemme  hvordan  den                 
fungerte.  Opprinnelig  hadde  vi  valgt  pause  i  stedet  for  reset,  men  la  det  inn  slik  at  startknappen                  
ble  til  pause  når  man  startet  klokka,  noe  som  er  ganske  vanlig  i  dag  og  som  beboer  2  er  kjenner                     
til.  Inne  på  siden  for  “Lese”  finner  man  “Leseoppgaver”  nederst  på  siden.  Beboer  2  ønsket  å  få                  
valget  mellom  stoppeklokke  og  oppgaver  innenfor  “Lese”,  slik  at  han  kunne  ta  valget  når  han                
var   innstilt   på   å   lese.   Knappen   til   “Leseoppgaver”   er   i   blåfargen   beboer   2   valgte.  

 
Figur   44:   Siden   “Lese”   i   appen  

 
I  “Leseoppgaver”  (Figur  45) er  det  en  rekke  oppgaver  nedover  i  bokser  i  samme  blåfarge  som                 
knappen  til  “Leseoppgaver”.  I  tillegg  til  å  ha  med  oppgaver  som  “Les  20  sider  i  en  bok”,  la  vi                    
også  inn  andre  oppgaver  som  blant  annet  handlet  om  å  skrive  oppsummeringer  og  fortelle  andre                
om  det  han  hadde  lest,  på  bakgrunn  av  at  dette  var  noe  han  var  vandt  med  fra  tidligere  av  i                     
jobbsammenheng.  Alle  boksene  har  en  mulighet  for  å  hukes  av  når  de  er  gjort.  Det  vil  da  se  ut                    
som   boksen   på   figur   44   under.   Flere   oppgaver   dukket   opp   etterhvert   som   man   scrollet.  
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Figur   45:   Siden   “Leseoppgaver”   i   appen  
 
 
I  “Oversikt”  (figur  46) kan  man  se  “Antall  leste  sider”  og  “Total  lesetid”,  og  under  “Statistikk”                 
ser  man  forskjellige  ting  som  viser  progresjon,  som  “Fortsetter  du  i  dette  tempoet,  kan  du  klare                 
x  sider  i  timen”  og  så  videre.  Tallene  endrer  seg  etterhvert  som  han  leser  og  tar  tiden.  På  grunn                    
av  problemer  med  opplasting  av  noen  av  ikonene  som  egentlig  skulle  brukes,  måtte  jeg  finne                
noen  andre  som  lignet.  Vi  endte  også  opp  med  å  ha  alt  i  røde  bokser  i  stedet  for  forskjellige                    
farger   under   “Statistikk”   fordi   det   var   lettere   å   få   til   i   React,   og   dermed   også   tidsbesparende.   
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Figur   46:   Siden   “Oversikt”   i   appen  
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.… 5.5 ……….…...…...      Fase   5:   Testing    ………………………...  
I  denne  fasen  var  det  fokus  på  brukertesting  og  overlevering  av  appen.  Planen  var  å                
gjennomføre  flere  tester,  noe  som  ikke  ble  mulig  på  grunn  av  situasjonen  rundt  Covid-19  og                
besøksforbud  på  sykehjem.  Jeg  ønsket  å  se  hvordan  beboer  klikket  seg  rundt  i  appen  der  han                 
synes  det  var  naturlig,  fremfor  å  gi  han  oppgaver  som  blant  annet  Orpwood  et  al.  (2010)                 
fraråder.   Jeg   ønsket   også   å   få   vite   hva   han   synes   om   den   og   om   noe   eventuelt   burde   endres.  

5.5.1   Brukertesting   av   app   i   miljø  
Vi  gjennomførte  brukertestingen  på  rommet  til  beboer  2,  som  er  det  stedet  han  mest  sannsynlig                
kommer  til  å  ta  i  bruk  appen.  Da  jeg  kom  inn  på  rommet,  fant  han  frem  alt  han  hadde  tatt  vare                      
på  fra  prosjektet.  Han  synes  fortsatt  det  var  vanskelig  å  komme  i  gang  med  lesingen,  og  sa  at                   
han   skulle   begynne   når   jeg   hadde   dratt   eller   neste   dag,   noe   han   også   hadde   sagt   tidligere.   
Appen  testet  vi  på  beboer  2  sitt  private  nettbrett.  Nettet  på  sykehjemmet  var  litt  ustabilt,  så  det                  
tok  litt  tid  før  vi  kom  i  gang.  Da  vi  først  fikk  nett,  poppet  det  opp  varsler  fra  Facebook  som                     
distraherte  han.  Han  gikk  inn  og  sjekket  varslene  og  godtok  en  venneforespørsel.  Jeg  sa  at  det                 
var  bra  at  han  hadde  fått  sjekket  Facebook,  da  det  var  noe  han  hadde  nevnt  under  første                  
workshop.  Beboer  2  svarte: “Ja..”, som  om  han  hadde  glemt  det  litt,  eller  om  det  var  fordi  han                   
var  opptatt  med  å  sjekke  varslene. Etter  det  gikk  han  tilbake  til  nettleseren,  og  ga  meg  nettbrettet                  
slik  at  jeg  kunne  skrive  inn  nettadressen.  Jeg  forklarte  at  vi  ikke  har  fått  laget  alt  vi  snakket  om                    
da   vi   lagde   prototypen,   men   at   det   eventuelt   kunne   legges   inn   senere   hvis   det   var   ønskelig.   
 
Forsiden  til  appen  kom  frem,  og  han  synes  den  ga  et  bra  førsteinntrykk  (Figur  47).  Han  var                  
fornøyd  med  fargene  han  valgte,  og  synes  det  så  oversiktlig  ut.  Jeg  sa  at  han  bare  kunne  klikke                   
seg  rundt  og  si  ifra  hvis  det  var  noe  han  ikke  likte  eller  forstod.  Det  første  han  gjorde,  var  å  gå                      
inn   på   “Lese”.   
 
Inne  på  “Lese”  leste  han  teksten  og  videre  inn  på  “Leseoppgaver”  (Figur  48).  Her  scrollet  han                 
nedover  siden  og  leste  flere  av  oppgavene.  Han  likte  forslaget  om  å  skrive  oppsummeringer  og                
fortelle  andre  om  boka,  og  sa: “For  det  er  jo  noe  jeg  gjorde  mye  før..  Ikke  akkurat  i  forbindelse                    
med  en  bok,  men  noe  lignende”. Beboer  2  testet  også  å  klikke  på  en  av  oppgavene  for  å  se  hva                     
som  skjedde,  og  så  at  den  ble  huket  av.  Han  trykket  seg  rundt  i  appen  en  stund  og  trykket  på                     
knappene  flere  ganger.  Han  gikk  mest  inn  og  ut  av  “Lese”og  “Leseoppgaver”. “Det  er  en  kunst                 
å   klare   å   holde   noe   enkelt,   men   likevel   funksjonelt”,    sa   beboer   2.  
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Figur   47:   Beboer   2   ser   på   appens   forside  
 

 
På  forsiden  la  han  merke  til  knappen  hvor  det  stod  “Ta  kontakt  her”,  og  trykket  seg  raskt  inn  på                    
den. “Funker  denne  da?” ,  spurte  han  og  lo.  Han  fylte  inn  feltene  og  sendte  meldingen,  og  fikk                  
beskjed   om   at   den   var   sendt.   Jeg   sjekket,   og   viste   han   at   meldingen   var   mottatt.  
 
Da  han  så  på  siden  til  “Oversikt”,  tenkte  han  høyt: “Og  her  blir  det  vel  andre  tall  etterhvert  når                    
jeg  begynner  å  lese..”. Han  hadde  heller  ikke  noe  imot  at  alt  var  i  røde  bokser,  da  han  synes  det                     
så  ryddig  og  fint  ut.  Beboer  2  likte  også  “Statistikk”  og  det  som  stod  i  boksene.  Han  synes  det                    
var  motiverende  å  se  hva  man  kunne  klare,  og  også  at  det  kunne  gjøre  at  man  fikk  lyst  til  å                     
prøve  hardere  hvis  man  ikke  var  fornøyd  med  resultatet.  Noe  han  ikke  gjorde  med  det  første,  var                  
å  teste  stoppeklokka.  Da  jeg  sa  at  han  kunne  teste  den,  trykket  han  på  play  og  lot  den  gå  litt.  Han                      
stoppet  den  og  fylte  inn  et  tall  da  han  ble  spurt  om  antall  sider.  Deretter  gikk  han  tilbake  til                    
“Oversikt”  og  så  at  tallene  hadde  endret  seg.  Siden  stoppeklokka  kun  gikk  i  noen  sekunder  og                 
han  fylte  inn  antall  sider,  ble  tallene  ganske  høye,  noe  som  var  litt  forvirrende.  Jeg  forklarte  hva                  
som  hadde  skjedd,  og  at  de  ville  bli  mer  normale  når  han  fyller  inn  et  mer  reelt  sideantall  i                    
forhold   til   tiden.   
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Figur   48:   Beboer   tester   app,   og   er   i   “Lese”   
 

 
Til  slutt  la  vi  til  en  snarvei  til  appen  på  hjemskjermen  på  nettbrettet  hans.  Han  prøvde  først,  men                   
fikk  det  ikke  helt  til,  så  jeg  hjalp  han.  Han  likte  at  appen  hadde  en  egen  logo  som  ga  et  hint  om                       
hva  det  var,  og  fortalte  at  han  skal  få  lagt  inn  lesing  på  timeplanen  ordentlig,  i  stedet  for  å  ha  to                      
små  lapper  der.  Beboer  2  fortalte  også  at  han  hadde  blitt  med  i  snekkergruppa  som  han  ønsket,                  
hvor   han   hadde   lært   nye   ting   og   fikk   brukt   hodet   litt   mer.   
 
Jeg  forklarte  at  han  skulle  få  bruke  appen  en  stund  fremover  ettersom  jeg  måtte  få  skrevet,  noe                  
han  hadde  forståelse  for  og  heller  ikke  synes  var  en  dum  idé.  Igjen  sa  jeg  at  vi  kunne  fortsette                    
med  appen  senere  hvis  han  ønsket  det,  og  at  jeg  håpet  jeg  fikk  tid  til  å  komme  innom  før  jeg                     
leverte   oppgaven.   
 
Han  følte  det  var  enda  mer  motiverende  å  komme  i  gang  med  lesingen  nå  som  han  faktisk  hadde                   
appen,  som  han  selv  hadde  vært  med  på  å  lage.  Før  jeg  gikk  sa  beboer  2: “Jeg  liker  at  noen  har                      
forventninger  og  krav  til  meg.  At  du  forventer  at  jeg  skal  lese..  Og  nå  kan  du  jo  faktisk  se  om  jeg                      
gjør   det   også,   i   appen..”.   
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6.   Analyse  
Formålet  med  analysen  var  å  finne  ut  av  hvordan  det  ville  være  å  jobbe  med  YMD  i  en                   
deltakende  designprosess,  hvordan  man  kunne  tilrettelegge  for  deltakelse  i  tidlig  og  senere  faser              
av  prosessen,  og  hvilken  rolle  ansatte  hadde.  På  bakgrunn  av  det  som  ble  presentert  i  kapittel  2                  
og  3,  hadde  jeg  visse  forventninger  til  hva  som  kunne  fungere  og  ikke,  og  hvilke  utfordringer                 
jeg   kunne   støte   på.   
 
Fokus  på  deltakelse  har  vært  viktig  i  prosessen  og  analysen.  Jeg  har  vært  spesielt  opptatt  av  det                  
Bratteteig  og  Wagner  (2014)  skriver  om  fordeling  av  makt  og  gi  beboerne  en  stemme,  da  flere                 
trekker  frem  at  helsevesen  og  pårørende  ikke  nødvendigvis  representerer  deres  behov  (Hendriks             
et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012;  Dawe,  2007).  Det  har  også  vært  viktig  å  tilpasse  metoder  etter                   
omstendighetene  (Bell  og  Leong,  2017;  Hendriks  et  al.,  2014 )  for  å  tilrettelegge  for  deltakelse               
fra  beboerne,  blant  annet  ved  å  fokusere  på  hverdagen  deres  og  teknologiens  rolle  i  det,  noe                 
flere  også  har  sett  nytten  av  og  mener  det  er  behov  for  (Bell  og  Leong,  2017;  Lindsay  et  al.,                    
2012;  Orpwood  et  al.,  2010).  Tilrettelegging  for  deltakelse  med  tanke  på  at  det  kan  være                
vanskelig  for  de  med  demens  å  tenke  abstrakt  og  bruke  fantasien,  har  også  vært  viktig  (Lindsay                 
et  al.,  2012;  Hendriks  et  al.,  2014;  Joshi  og  Bratteteig,  2015;  Dawe,  2007),  spesielt  i  forbindelse                 
med  aktiviteter  som  krever  mer  kreativ  tankegang,  som  prototyping.  I  forbindelse  med             
prototyping  og  oppgaver,  var  jeg  også  opptatt  av  personlige  tilpassede  designoppgaver  og             
prototyper,  slik  at  beboer  kunne  delta  i  utformingen  av  en  personlig  tilpasset  løsning  (Lindsay  et                
al.,  2012).  Jeg  tenkte  også  på  det  Hendriks  et  al.  (2014)  skriver  om  at  små  ytringer  blir  vektlagt                   
for  mye,  men  at  Lindsay  et  al.  (2012)  påpeker  at  ting  som  virker  betydningsløst  for  oss,  kan                  
være  viktige  for  personene  med  demens,  ved  å  fokusere  på  at  ytringer  som  gjentas  kan  være                 
viktige   funn.   
 
Jeg  var  også  opptatt  av  å  se  hvilken  rolle  ansatte  hadde  med  tanke  på  deltakelse,  og  om  de  hadde                    
noe  å  si  for  en  endelig  løsning,  da  flere  har  erfart  hvor  viktig  det  kan  være,  blant  annet  med                    
tanke  på  trygghet  i  aktiviteter,  og  som  støtte  ved  bruk  av  løsning  (Gündogdu  et  al.,  2017;                 
Arntzen   et   al.,   2016;   Joshi   og   Bratteteig,   2015).   
 
Det  er  gjort  en  kvalitativ  analyse  av  rådata  ved  bruk  av  koding  med  fokus  på  temaer  i  hver  fase,                    
og  for  å  forstå  hva  de  handlet  om  (Figur  49).  Navnet  på  fasene  er  overordnede  temaer  (Bli  kjent,                   
Finne  behov,  Design  og  prototyping,  Implementasjon  og  Testing),  som  har  undertemaer  (f.eks.             
beboere,  ansatte,  hverdag,  teknologi)  jeg  fokuserte  på  i  fasen,  hvor  underkategorier  (f.eks  lære              
og  huske,  forståelse)  ble  dannet  på  bakgrunn  av  de.  Jeg  noterte  først  temaene  jeg  fokuserte  på  i                  
hver  fase  (beboere  osv.),  og  trakk  ut  underkategorier  av  disse.  Totalt  endte  jeg  opp  med 16                 
undertemaer  og 52  underkategorier.  Tabellene  deles  inn  i  nøkkelobservasjoner  og  implikasjoner            
(for   deltakelse/   tilrettelegging)   i   Fase   1   og   2,   mens   det   varierer   i   fase   3-5.   
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Figur   49:   Analyse   av   resultater   med   koding.  
 
 

… 6.1 ...….….…..……     Fase   1:   Bli   kjent       ……………………....  
I  første  fase  var  jeg  opptatt  av  å  sette  meg  inn  i  kontekst  for  å  bli  bedre  kjent  med  beboere,                     
ansatte,  teknologi,  og  sykehjemmet  og  hverdag,  for  å  kunne  tilrettelegge  bedre  i  senere              
aktiviteter.  For  å  forstå  og  lære  om  beboere,  var  jeg  opptatt  av  Lindsay  et  al.  (2012)  empatiske                  
forhold  og  respekt  for  livserfaringene  deres,  og  opptatt  av  å  se  etter  potensiale  fremfor  å                
fokusere  på  svakheter  (Millenaar  et  al.,  2017).  Jeg  var  også  opptatt  av  å  vektlegge  det  beboerne                 
sa  fremfor  det  ansatte  sa,  fordi  de  jeg  var  forberedt  på  at  de  ikke  nødvendigvis  representerte                 
deres  behov  (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012;  Dawe,  2007).  Det  var  også  viktig  å  bli                   
kjent  med  rutiner  (Arntzen  et  al.,  2016;  Lindsay  et  al.,2012)  for  å  kunne  planlegge  og                
tilrettelegge  fremtidige  aktiviteter,  og  hvilken  rolle  teknologi  hadde  (Lindsay  et  al.,  2012)  i              
livene   til   beboerne.   

6.1.1   Beboere  
Innenfor  dette  undertemaet  fokuserte  jeg  på  å  bli  kjent  med  beboerne  og  lære  ting  jeg  kunne  ta                  
med   meg   videre   i   prosessen.   
 
Lære   og   huske   
Siden  hukommelse  er  en  viktig  del  av  demens,  synes  jeg  det  var  interessant  å  se  at  noen  var  i                    
stand  til  å  lære  og  huske,  som  også  kunne  bli  nyttig  for  løsningen.  Resultatene  her  er  hentet  fra                   
intervju  med  leder  1  (5.1.1),  Workshop:  Arduino  (5.1.6),  Touchstone  tour  med  beboer  2  (5.2.1),               
Touchstone  tour  med  ansatt  2  (5.1.3)  og  co-creating  customer  journey  map  (5.2.2).  Jeg  oppdaget               
at   flere   var   i   stand   til   å   lære   og   huske   nye   ting,   og   at   rutiner   kan   ha   noe   å   si   for   dette.  
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Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Flere   med   mild   grad   husket   navnet   til  
leder   1   som   viste   meg   rundt.  
 

- B2   leste   gjennom   ark   som   forklarte  
Arduino   og   husket   gjennom   hele  
aktiviteten   (jord   og   strøm   på   LED).  
 

- B2   leste   ikke   instruksjoner   i   boka,   men  
fant   ut   at   han   kunne   bruke   tall   og  
bokstaver   på   brødbrettet   for   å   plassere  
ting   riktig.  
 

- B2   ønsket   å   teste   nye   ferdigheter   og   lære  
nye   ting   (snekkergruppa)   
 

- Mange   klarer   å   bruke   massasjestolen   på  
egenhånd   (brukes   daglig   av   noen).  
 

- Åpnet   døra   på   en   spesiell   måte.  

- Flere   YMD   av   mild/moderat   grad   kan  
være   i   stand   til   å   huske   navn   og   ansikt,  
samt   ting   de   leser   (uvisst   hvor   lenge).  
 

- Noen   YMD   er   interessert   i   å   lære   nye  
ting   og   finner   måter   å   lære   på.  
 

- Det   kan   være   lettere   for   YMD   å   lære   nye  
ting   hvis   det   inngår   i   hverdagslige  
rutiner.  

 
 
Forståelse   
Jeg  ønsket  å  se  om  og  hvordan  de  forstod  forskjellige  ting,  og  om  de  forstod  hensikt  med                  
aktiviteter,  for  å  kunne  tilrettelegge  bedre  senere.  Resultatene  her  er  hentet  fra  Workshop:  Om               
hverdagen  og  behov  (5.1.5),  Workshop:  Arduino  (5.1.6) og  Intervju  med  beboere:  Beboer  2              
(5.1.4).  Jeg  fant  blant  annet  ut  at  forståelse  av  hensikt,  og  interesse,  erfaring  og  forståelse  kan                 
henge   sammen,   og   påvirke   deltakelse.   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   begynte   å   fylle   inn   skjema   før   vi  
workshopen   startet.  
 

- B1   deltok   på   workshop   selv   om   hun   ikke  
forstod   hensikten   da   A1   forklarte   og  
deltok  
 

- B2   synes   pausen   kom   litt   brått   på   pga   B1  
måtte   røyke,   ville   avslutte   workshop   på  
en   ordentlig   måte.   
 

- Noen   forstår   hensikten   med   aktiviteter  
når   de   får   forklaring,   men   ikke   alle.   
 

- B2   spurte   underveis   i   Arduino-workshop  
om   han   hadde   forstått   og   gjort   riktig.  
 

- B2   tenkte   høyt   ettersom   ting   skjedde   da  
han   interagerte   med   Arduino.   
 

- B2   forstår   at   det   finner   regler   og   rammer  

- Forståelse   av   hensikten   med   aktiviteten  
kan   være   avgjørende   for   at   YMD   med  
moderat   grad   ønsker   å   delta   uten   ansatte  
(personer   de   kjenner).  
 

- YMD   med   mild   og   moderat   grad   forstår  
forklaringer   og   spørsmål   forskjellig.  
 

- Forståelse,   erfaring   og   interesse   for   ting  
kan   henge   sammen,   og   påvirke   om  
deltakere   vil   delta   eller   ikke.  
 

- Hvis   aktiviteten   forstås,   har   YMD   et  
ønske   om   å   gjøre   det   riktig   ved   å   bevise  
det   og   vise   interesse.  
 

- Aktiviteter   med   teknologi   kan   gjøre   at  
YMD   demens   med   mindre   erfaring   og  
hverdagslig   bruk   av   teknologi,   ikke  
ønsker   å   delta.   
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for   ting   på   sykehjemmet.  
 

- B1   visste   ikke   om   hun   ville   delta   på  
Arduino-w.,   da   jeg   hadde   forklart   orket  
hun   ikke   (B1   færrest   teknologiske  
eiendeler).  

 
 
Forskjellige   personer   og   rutiner   
Her  så  jeg  at  beboerne  var  svært  forskjellige,  som  blant  annet  gjorde  det  vanskelig  å  samle  dem.                  
Resultatene  er  hentet  fra  Touchstone  tour  med  ansatt  2  (5.1.3),  Intervjuer:  Beboerne  (5.1.4)  og               
Workshop:  Hverdag  og  behov  (5.1.5) . Jeg  fant  ut  at  det  var  vanskelig  å  samle  forskjellige                
beboere,   og   beboers   rutiner   påvirket   om   de   kunne   delta   eller   ikke.  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Måtte   ha   egen   TV   rom   fordi   beboere   ble  
irritert   på   hverandre.  
 

- Beboerne   snakker   lite   med   hverandre,  
lite   sosialt   i   mellom   dem.  
 

- De   som   kan   gå   alene   og   ikke   stikker   av,  
kan   gå   ned   i   kjelleren.  
 

- Interessert   i   forskjellige   og   like   ting.  
 

- B1   har   vanskelig   for   å   forstå   spørsmål   og  
mer   avhengig   av   å   se   ting   foran   seg,  
repeterer   seg.  
 

- B2   er   mer   reflektert   og   god   med   ord.  
 

- B3   har   vanskelig   for   å   snakke,   men  
forstår   spørsmål.  
 

- B4   forstår   spørsmål   og   svarer,   men  
opptatt   med   seg   og   sitt.  
 

- B2   synes   pausen   kom   litt   brått   på   pga   B1  
måtte   røyke,   ville   avslutte   workshop   på  
en   ordentlig   måte.   
 

- Mange   røyker   til   faste   tider   og   er   veldig  
opptatt   av   det   og   klokkeslett.  

- YMD   og   mennesker   med   demens   er  
svært   forskjellige   personer,   som   kan  
gjøre   det   vanskelig   å   inkludere   dem   i  
PD-prosjekter   som   grupper.  
 

- Det   er   viktig   å   tilpasse   metoder   i  
PD-prosjekter   ved   å   tilrettelegge   for  
deltakelse,   blant   annet   ved   å   fokusere   på  
YMDs   ferdigheter   og   erfaringer  
 

- Ved   å   gruppere   forskjellige   YMD,   kan  
det   hende   den   “friskeste”   bruker   mer  
krefter   på   å   ta   hensyn   til   andre  
“dårligere”   deltakere  
 

- Mange   YMD   legger   til   seg   rutiner   som   er  
viktig   å   ta   hensyn   til   ved   inkludering   i  
PD-prosjekter.  
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Aktive   og   fysisk   oppegående   
Resultatene  her  er  viser  blant  annet  hvordan  de  er  forskjellige  fra  eldre  og  at  de  har  behov  for  å                    
aktivisere  seg  selv.  De  er  hentet  fra  Intervju:  Beboere  (5.1.4)  og  Intervju:  Første  med  ansatt  1  og                  
2  (5.1.2).  YMD  er  opptatt  av  å  aktivisere  seg  selv,  er  fysisk  oppegående  og  vil  vedlikeholde                 
ferdigheter.  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   griper   de   mulighetene   han   får,   for   å  
være   mye   på   farta   får   han   til   å   føle   seg  
levende   (var   på   mye   farta   i   jobb)  
 

- B2   savner   å   kunne   være   spontan,   “Sånne  
ting   gjør   at   man   føler   seg   frisk”.   
 

- B4   blir   fornøyd   når   hun   klarer   å   ordne  
ting   selv,   f.eks.   selvangivelsen.  
 

- B2   ønsker   å   forbedre   leseferdighetene,  
leste   mye   før.  

- YMD   skiller   seg   fra   EMD   ved   at   de   er  
mer   opptatt   av   å   aktivisere   seg   selv   for   å  
føle   seg   friske   og   selvstendige.  
 

- Noen   YMD   har   et   ønske   om   å  
vedlikeholde   ferdigheter   og   aktiviteter  
for   å   fylle   tomrom   etter   jobb,   for   å   kunne  
bevare   personligheten   bedre.  

- De   yngre   har   kapasitet   til   mer   aktivitet  
enn   eldre.  
 

- Få   beboere   bruker   rullator.  

- YMD   er   mer   fysisk   oppegående   enn  
EMD.  

 
 
 
Deltakelse   i   PD-aktivitet  
Resultatene  her  viser  hvordan  det  kan  gå  når  man  prøver  å  få  YMD  til  å  delta  på  aktiviteter  og                    
samle  de,  og  hva  som  kan  være  viktig  å  ta  hensyn  til,  som  f.eks.  rutiner.  De  er  hentet  fra                    
Workshop:  Hverdag  og  behov  (5.1.5)  og  Workshop:  Arduino  (5.1.6).  YMD  er  ærlige  om  de  vil                
delta  eller  ikke,  og  noen  kan  være  avhengig  av  ansatte  for  å  delta.  Interesse,  erfaring,  rutiner  og                  
kapasitet   kan   også   påvirke   deltakelse   fra   YMD.  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B3   ville   ikke   delta   selv   om   han   satt   på  
rommet   vi   skulle   bruke.  
 

- B4   var   tidlig   ute,   signerte   skjema,   men  
gikk   igjen   pga   besøkshund.  
 

- B1   fikk   hjelp   av   ansatt   1   og   deltok   fordi  
hun   var   med.   
 

- B1   skrev   ned   ting   som   blir   nevnt   av   B2  
under   workshop   (TV,   lese,   mat).  
 

- B1   har   drevet   med   sport   som   ikke   B2  
kan   relatere   seg   til,   men   forteller   at   han  
liker   å   lese,   noe   B1   også   gjør.   

- YMD   deltar   av   interesse   fremfor  
høflighet,   men   det   kan   variere   avhengig  
av   om   ansatte   eller   personer   de   kjenner  
deltar   eller   ikke.  
 

- For   at   YMD   skal   kunne   delta,   er   det  
viktig   at   aktivitetene   passer   med   rutinene  
deres.  
 

- Ved   at   forskjellige   beboere   deltar,   kan   de  
trigge   tanker   og   svar   hos   hverandre.  
 

- Interesse   for   og   erfaring   med   teknologi  
kan   påvirke   om   YMD   vil   delta   eller   ikke  
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- B1   visste   ikke   om   hun   ville   delta   på  

Arduino-w.,   ble   overtalt   av   to   ansatte   to  
ganger,   men   gikk   inn   og   ut   igjen   da   den  
ansatte   gikk.   Da   jeg   forklarte,   sa   hun   at  
hun   ikke   orket.   (B1   færrest   teknologiske  
eiendeler)   
 

- B3   og   B4   ville   ikke   og   orket   ikke   delta.  
 

- B2   fornøyd   med   å   delta   alene,   “lettere   å  
spørre   om   ting   og   få   ting   gjort”.  

- YMD   med   mildere   grad   liker   bedre   å  
delta   på   aktiviteter   alene   
 

- Kapasitet   og   interesse   kan   påvirke  
deltakelse   på   PD-aktiviteter.  

 
 
Ta   valg   og   begrunne   
Her  la  jeg  merke  til  at  beboere  var  i  stand  til  å  ta  valg  og  begrunne  valget,  blant  annet  når  det                      
gjaldt  teknologi  og  hvordan  de  foretrekker  å  lære.  Den  ene  beboeren  var  mer  avhengig  av  å  få                  
valgene  presentert  enn  den  andre  beboeren.  Resultater  er  hentet  fra  Workshop:  Hverdag  og              
behov  (5.1.5) . Implikasjoner  viser  det  blant  annet  at  grad  kan  ha  noe  å  si  når  det  kommer  til  å  ta                     
valg   og   begrunne   de,   ved   at   noen   er   mer   avhengig   av   å   se/høre   valgene   foran   seg.   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B1   og   B2   foretrekker   begge   å   finne  
matoppskrifter   på   nett   hvis   de   vet   hva   de  
skal   lage,   og   ser   i   bøker   hvis   de   trenger  
inspirasjon.   
 

- B2   foretrekker   å   ha   ukeplan   på   papir   på  
døra   fremfor   på   nettbrett,   “da   måtte   jeg  
lagt   inn   påminnelser   i   tillegg”.   
 

- B1   og   B2   liker   “Learning   by   doing”  
bedre   enn   å   bli   forelest   for,   lærer   bedre.  
 

- B1   klarer   å   si   om   hun   er   enig   eller   ikke   i  
det   B2   snakker   om   og   kommer   med  
eksempler   til.  

- YMD   med   mild   og   moderat   grad   er   i  
stand   til   å   velge   og   begrunne   valg   for  
bruk   av   teknologi.  
 

- YMD   med   mild   og   moderat   grad   er   i  
stand   til   å   velge   hva   de   foretrekker.   Mild  
kan   klare   å   komme   frem   til   alternativer  
selv,   mens   moderat   i   større   grad   trenger  
valgene   foran   seg.  

 
 

Ærlighet   og   interesse   
Her  viser  resultatene  at  YMD  er  ærlige,  og  at  interesse  for  aktiviteter  kan  være  synlig  på  flere                  
måter.  De  er  hentet  fra  Workshop:  Hverdag  og  behov  (5.1.5) , Workshop:  Arduino  (5.1.6)  og               
Intervju:   Beboere   beboer   2   (5.1.4).   

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Beboere   svarer   ærlig   ved   spørsmål   om  
deltakelse.  
 

- Var   ærlige   med   oss   om   de   forstod  

- Flere   YMD   er   ikke   redd   for   å   være   ærlig,  
men   de   med   mild   grad   tenker   kanskje  
mer   gjennom   det   før   de   handler  
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aktiviteten   eller   ikke.  
 

- Blandede   tilbakemeldinger   om  
smoothien.  
 

- B2   sa   først   ja   til   å   hjelpe   meg   med  
albumet   etter   workshop,   men  
ombestemte   seg   da   det   var   kveldsmat.  
 

- B1   gikk   fra   workshop.  

- B2   ønsker   å   teste   ut   nye   ferdigheter   og  
skriver   det   på   skjemaet,   og   gjennomførte  
(snekkergruppa).  
 

- Løste   Arduino-oppg.   raskt   og   synes   det  
var   gøy,   ville   gjøre   mer.   
 

- Lo   da   han   testet   ny   en   komponent   under  
Arduino-workshop.  
 

- Ville   beholde   arkene   om   Arduino   for   å   se  
mer   på   det   og   huske   hva   vi   gjorde.   Sa   at  
han   synes   det   var   veldig   morsomt.  
 

- B2   fortalte   at   de   snakket   om   workshopen  
i   pausen,   “gøy   å   se   hvordan   ting   kommer  
frem   når   man   snakker   sammen”.   
 

- B2   likte   å   snakke   sammen   om   ting   som  
fikk   han   til   å   reflektere,   og   sa   det.  

- Hvis   YMD   (hvertfall   mild   grad)   er  
interessert   i   å   lære   nye   ting,   vises   det  
gjerne   verbalt,   via   kroppsspråk   og  
gjennom   handling.   

 

 

6.1.2   Ansatte  
Innenfor  dette  undertemaet  var  jeg  opptatt  av  å  se  hvordan  fokuset  til  ansatte  var  angående                
beboerne,  deres  deltakelse  i  prosjektet,  og  om  de  kom  med  andre  behov  for  beboerne  enn                
beboerne  selv  gjorde.  Ansatte  blir  sett  på  som  viktig  å  ta  med,  da  de  kan  påvirke  deltakelse  fra                   
beboere   og   om   løsningen   blir   tatt   i   bruk   (Arntzen   et   al.,   2016).  
 
Ansattes   forståelse   og   interesse  
Her  presenteres  resultater  som  viser  ansattes  forståelse  av  og  interesse  for  prosjektet,  og  at  de                
kan  vise  det  uten  å  delta  i  aktiviteter.  De  viser  også  at  ansattes  interesse  kan  påvirke  tilgang  på                   
deltakere.  Resultater  er  hentet  fra  Intervju:  Leder  1  (5.1.1),  Intervju:  Første  og  andre  med  ansatt                
1   og   2   (5.1.2),   Workshop:   Hverdag   og   behov   (5.1.5)   og   Workshop:   Arduino   (5.1.6).   

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Forstod   prosjektet   og   så   for   seg  
potensielle   deltakere.  
 

- Ansattes   interesse   for   prosjektet   kan  
påvirke   tilgang   på   deltakere.   
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- Viser   interesse   for   prosjektet   under   og  
etter   samtaler.  
 

- Hang   opp   kopi   av   prosjektbeskrivelse   på  
vaktrommet.  
 

- Ansatte   kom   med   forslag   til   løsninger   og  
behov   som   kunne   fokuseres   på.  
 

- Ansatte   spurte   om   prosjekt   og   aktiviteter  
før   og   etter   workshops.  

- Ansatte   kan   komme   med   egne   forslag  
som   kan   påvirke   forskers   fokus   i   et  
PD-prosjekt,   ved   å   enten   fokusere   mer  
eller   mindre   på   det   deltakerne   sier.  
 

- Ansatte   kan   vise   interesse   for   prosjektet  
selv   om   de   ikke   deltar   direkte   i  
aktivitetene.  

 
 
Ansattes   deltakelse   
Her  var  jeg  opptatt  av  å  se  hva  ansattes  deltakelse  hadde  å  si  for  beboerne  og  ansatte  selv.                   
Deltakelse  fra  ansatte  i  aktiviteter  kan  påvirke  om  beboere  vil  delta,  og  gjøre  at  ansatte  lærer  nye                  
ting   om   beboere.   Resultatene   er   hentet   fra   Workshop:   Hverdag   og   behov   (5.1.5).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- A1   deltok   på   første   workshop.  
 

- A1   hjalp   B1   under   workshop.  
 

- B1   ble   med   fordi   A1   deltok.  
 

- B1   ble   overtalt   til   å   være   med   på  
Arduino-workshop   av   ansatte,   men   orket  
ikke   og   gikk   da   ansatt   gikk.   
 

- A1   noterte   ned   ting   utenom  
workshop-skjemaet   som   kom   opp   og  
angikk   beboerne   (matlaging,   internett).  
 

- A1   ble   overrasket   over   hvor   lenge  
beboerne   holdt   ut   i   workshop.  

- Ansattes   tilstedeværelse   kan   være  
avgjørende   for   at   beboere   (YMD)   vil  
delta.  
 

- Ansatte   kan   være   nyttig   støtte   for  
beboere   med   moderat   grad   av   demens  
under   aktiviteter   som   krever   mer   enn  
samtale   (for   at   beboer   skal   kunne   bidra  
mer).   
 

- Ansatte   kan   lære   nye   ting   om   beboerne  
ved   å   delta   i   PD-prosjekter  

 
 
Ansatte   tar   hensyn,   men   beboer   bestemmer   også  
Jeg   ønsket   å   vite   hvordan   fokus   ansatte   hadde   overfor   beboerne,   og   så   blant   annet   at   de   bryr   seg  
om   de   ved   at   de   legger   til   rette   for   aktiviteter   på   og   utenfor   sykehjemmet,   og   at   tar   hensyn   til  
beboernes   velvære.   Resultatene   er   hentet   fra   Touchstone   tour   med   ansatt   2   (5.1.3),     Intervju:  
Første   og   andre   med   ansatt   1   og   2   (5.1.2),     Workshop:   Hverdag   og   behov   (5.1.5)   og   Workshop:  
Arduino   (5.1.6).   

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Ansatte   ønsker   mer   sosial   blant   beboere,  
og   starte   en   trimgruppe.  
 

- Ansatte   bryr   seg   om   og   ser   potensiale  
hos   beboerne   (YMD).   
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- Lar   beboere   delta   på   aktiviteter   på   og  
utenfor   sykehjemmet.  
 

- Ansatt   byttet   dag   for   workshops   slik   at  
B4   skulle   få   mulighet   til   å   delta.  
 

- A1   beklaget   for   at   ingen   ansatte   kunne  
delta   på   Arduino-workshopen.  
 

- Ansatt   var   fornøyd   med   at   B2   var  
fornøyd   med   Arduino-workshop   og  
fortalte   det   til   andre.  
 

- B1   gikk   når   hun   ville   fra   workshop,   selv  
om   A1   sa   at   vi   snart   var   ferdig.  
 

- Beboerne   sa   sin   ærlige   mening   om  
forståelse   av   aktiviteten,   samt   om  
smoothien  

- Ansatte   bryr   seg   om   prosjektet   og  
forsker.  
 

- Selv   om   ansatte   deltar,   sier   og   gjør  
beboere   fortsatt   som   de   selv   vil,   de   går  
hvis   de   er   slitne/   lei   og   er   ærlige   om   det.  

 
 

Ansatte   kan   ha   rett   og   ta   feil  
Her  fokuserte  jeg  på  å  finne  eksempler  på  at  ansatte  ikke  alltid  representerer  beboernes  behov                
og  ønsker.  Resultatene  er  hentet  fra  Intervju:  Leder  1  (5.1.1) , Intervju:  Første  og  andre  med                
ansatt   1   og   2   (5.1.2) ,    Workshop:   Hverdag   og   behov   (5.1.5)   og   Workshop:   Arduino   (5.1.6) .   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Ansatte   sa   litt   om   beboerne   før   og   etter  
jeg   møtte   dem.  
 

- Ansatt   1   kommenterte   klistremerkene   og  
tusjene   jeg   hadde   med,   og   sa   at    “Sånt  
blir   for   barnslig   for   de   her,   de   er   jo  
voksne   mennesker”.    (ble   ikke   brukt)  
 

- Ansatte   kom   med   andre   forslag   til  
løsninger   og   behov   vi   kunne   fokusere   på  
enn   det   beboerne   gjorde:  

- Ansattes:    System   for   nøkler,  
timer   for   tid   til   neste   røyk,   noe  
som   samler   de   sosialt,   mer  
fokus   på   trening.  

- Beboers:    Mulighet   til   å   gjøre  
spontane   ting,   forbedre  
leseferdigheter,   delta   mer   i  
matlaging,   mer   hjernetrim.  

- Det   ansatte   sier   om   beboerne   til   forsker  
kan   stemme,   som   at   klistremerker   blir   for  
barnslig   for   dem,   men   forsker   bør   være  
open-minded   og   ikke   vektlegge   det   for  
mye   før   det   blir   bekreftet   eller   avkreftet.   
 

- Ansatte   representerer   nødvendigvis  
beboers   ønsker   og   behov.  
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6.1.3   Hverdag   på   sykehjem  
Innenfor  dette  undertemaet  fokuserte  jeg  på  hverdagen  på  sykehjemmet,  og  om  det  var              
annerledes   fra   vanlige   sykehjem   for   eldre   siden   dette   spesifikt   er   for   yngre   med   demens.  

Fokus   på   beboere   (YMD)   og   aktivitet   

Her  så  jeg  etter  hva  sykehjemmet  gjør  for  beboerne,  med  tanke  på  at  de  er  yngre  og  ikke  som  de                     
eldre.  Dette  vises  blant  annet  gjennom  tilbudet  av  aktiviteter  og  fasiliteter,  som  kan  skyldes  egne                
ansatte  med  ansvar  for  det.  Resultatene  er  hentet  fra  Intervju:  Leder  1  (5.1.1),  Intervju:  Første  og                 
andre  med  ansatt  1  og  2  (5.1.2),  Intervju:  Beboerne  (5.1.4)  og  Touchstone  tour  med  ansatt  2                 
(5.1.3).   

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Flere   beboere   har   egne   ukeplaner.  
 

- Flere   har   daglig   kontakt   med   familie   og  
venner   via   private   smarttelefoner.  
 

- Både   ansatte   og   beboere   bidrar   med  
oppgaver   som   gjelder   sykehjemmet,    “De  
jobber   ikke   her,   men   de   bor   her,   det   er   jo  
et   hjem” .   
 

- Flere   deltar   på   aktiviteter   på   og   utenfor  
sykehjemmet.  
 

- Et   møterom   brukes   også   til   filmkvelder  
for   beboerne.  
 

- Har   en   kjeller   med   forskjellige   fasiliteter  
for   beboerne.  
 

- Har   flere   moderne   teknologiske  
løsninger   på   sykehjemmet,   som   kan  
brukes   av   beboerne.  
 

- Har   egne   ansatte   med   ansvar   for  
aktivitetsplanlegging.  
 

- Flere   beboere   er   fornøyd   med   stedet,   til  
tross   for   situasjonen.  

- Egne   ansatte   med   ansvar   for   aktiviteter  
for   beboerne   gjør   at   tilretteleggingen   for  
YMD   blir   bedre,   og   flere   beboere  
fornøyde  
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Hensyn   til   at   beboere   forskjellige  
Resultatene  her  viser  at  det  tas  hensyn  til  mange  beboere,  men  kanskje  ikke  alle.  Sykehjemmet                
har  blant  annet  fasiliteter  i  kjeller,  som  ikke  har  tilgang  til  av  forskjellige  grunner.  Felles                
aktiviteter  og  måltider  kan  også  påvirke  beboere  forskjellig.  Resultater  er  hentet  fra  Touchstone              
tour   med   ansatt   2   (5.1.3)   og   Intervju:   Beboere   (5.1.4).   

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Ikke   alle   beboere   har   tilgang   til   kjeller  
med   fasiliteter   pga   begrenset   adgang  
(rullator,   stikker   av).   
 

- A2   mente   at   beboerne   hadde   godt   av   å  
komme   ut   av   avdelingen,   og   at   det   ikke  
ville   vært   nødvendig   med   fasiliteter   i   alle  
etasjer.   

- Ikke   alle   beboere   har   tilgang   til   fasiliteter  
og   aktiviteter,   selv   om   de   kanskje   ønsker  
det.  

- Det   er   flere   felles   aktiviteter   og   måltider  
på   sykehjemmet.  
 

- B2   deltar   på   mange   aktiviteter   og   setter  
pris   på   “fritid”/alenetid.  
 

- Flere   beboere   føler   det   er   få   de   kan   være  
sosiale   med.  

- Felles   aktiviteter   og   måltider   bør   ta  
hensyn   til   forskjellige   interesser,   typer   og  
grader,   slik   at   beboerne   opplever   det   som  
positivt,   men   også   ta   hensyn   om   de  
ønsker   alenetid.  

 
 
Stress   kan   påvirke   deltakelse  
Her  erfarte  jeg  at  hektiske  dager  og  stress  på  avdelingen  påvirker  alle,  som  videre  kan  påvirke                 
hvem  som  har  mulighet  til  å  delta.  Resultatet  er  hentet  fra  Workshop:  Arduino  (5.1.6)  og                
generell   observasjon   da   jeg   kom   og   gikk.   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Hektiske   dager   med   stress   på   avdelingen  
påvirker   alle   (Eks.   B1   som   gikk   inn   og  
ut,   A1   som   beklaget   for   at   ingen   ansatte  
kunne   delta).  

- Stress   på   avdelingen   påvirker   alle   som   er  
der,   som   igjen   kan   påvirke   hvem   som  
deltar.   

 

 
6.1.4   Teknologi  

Siden  fokus  på  teknologi  var  viktig  for  dette  prosjektet,  var  jeg  opptatt  av  å  se  hva  som  fantes  av                    
teknologi   på   sykehjemmet,   og   få   vite   om   hvordan   beboerne   forholder   seg   til   teknologi.   
 
Mengden   teknologi   
Jeg  fikk  se  at  det  fantes  mer  teknologi  på  dette  sykehjemmet  enn  på  vanlige  sykehjem  for  eldre.                  
Resultatet  er  hentet  fra  Intervju:  Leder  1  (5.1.1),  Intervju:  Første  og  andre  med  ansatt  1  og  2                  
(5.1.2),   Intervju:   Beboerne   (5.1.4)   og   Touchstone   tour   med   ansatt   2   (5.1.3).   
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Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Mye   forskjellig   teknologi   på  
sykehjemmet   (sykehjemmets   og   beboers  
private).  

- Mengden   teknologi   på   sykehjemmet   sier  
noe   om   alder/   generasjon   som   bor   der.  

 
 
Introduksjon   av   ny   teknologi   
Siden  prosjektet  forhåpentligvis  skulle  resultere  i  en  teknologisk  løsning,  ville  jeg  se  hvordan              
beboerne  forholdt  seg  til  ny  teknologi.  Noen  virket  mer  åpen  for  det  enn  andre,  som  kan  komme                  
av  forskjellige  grunner.  Resultatene  er  hentet  fra  Workshop:  Hverdag  og  behov  (5.1.5),  Intervju:              
Beboere   beboer   1   (5.1.4)   og   Workshop:   Arduino   (5.1.6).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   tør   å   ta   utfordringer   og   er   åpen   for   å  
lære   nye   ting   (snekkergruppe,   Arduino).  
 

- B1   er   eneste   beboer   uten   privat   mobil   og  
nettbrett   (som   jeg   snakket   med).   
 

- B1   virket   mer   skeptisk   til   Arduino   og  
ville   ikke   prøve   (også   pga   ansatt   ikke  
deltok).  
 

- B2   løste   Arduino-oppgaver   raskt   og  
synes   det   var   gøy.  
 

- B2   lo   da   han   testet   vibrasjonsmotoren.  
 

- B2   tenkte   høyt   ettersom   han   interagerte  
med   Arduino-løsningene.  
 

- B2   ville   ha   like   komponenter   under  
Arduino-workshop,   og   koblet   alt   fra   før  
neste   oppgave.  

- Noen   beboere   tør   å   utforske   ny   teknologi  
og   er   åpne   for   å   lære,   hvis   de   tidligere  
har   interesse   for   det   og   kjenner   til   noe  
teknologi   fra   før.  
 

- Hvis   YMD   liker   den   nye   teknologien  
som   introduseres   for   dem,   vises   det  
tydelig   (Verbalt,   kroppsspråk,   ønske   om  
å   forstå).  
 

- Ved   introduksjon   av   ny   teknologi   til  
YMD   med   ARD   av   mild/moderat   grad,  
har   de   et   ønske   om   å   forstå   og   unngå   feil.  

 
 
Preferanser,   tanker   om   og   valg   av   teknologi  
Med  tanke  på  å  lage  en  teknologisk  løsning,  var  det  nyttig  å  se  hva  de  foretrekker  av  teknologi.                   
Jeg  erfarte  at  flere  også  klarte  å  begrunne  valget  og  forklare  hvorfor  de  foretrekker  en  løsning                 
over  en  annen.  Resultatene  er  hentet  fra  Intervju:  Beboere  (5.1.4 )  og  Workshop:  Hverdag  og               
behov   (5.1.5 ) .   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B1   og   B2   foretrekker   oppskrift   på   nett  
hvis   de   vet   hva   de   skal   lage,   og   kokebok  
for   inspirasjon.  
 

- Flere   beboere   er   i   stand   til   å   si   hva   de  
foretrekker   å   bruke   teknologi   til   og   ikke.  
 

- Få   YMD   som   er   vant   med   teknologi   fra  
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- B2   foretrekker   ukeplan   på   papir   synlig  
på   dør   fremfor   å   ha   det   på   nettbrett.   “Da  
måtte   jeg   ha   lagt   inn   påminnelser   i  
tillegg”.   
 

- Ingen   beboere   nevner   teknologi   de   anser  
som   vanskelig:   

- Ved   spørsmål   om   teknologi   er  
vanskelig   (med   eksempler),   sier  
ikke   B1   noe,   mens   B2   forteller  
at   han   ikke   opplever   noe   som  
vanskelig,   hverken  
smarttelefonen   eller  
kaffemaskinen.   

 

før   av   og   til   hverdags,   synes   ikke   det   er  
vanskelig   å   bruke.   
 

- YMD   har   et   annet   forhold   til   teknologi  
enn   EMD   som   kan   være   tilfelle   pga  
introduksjon   av   det   tidligere   i   livet,   og  
bruk   av   de   i   jobb   og   hverdag.  

 
 

 

… 6.2 ..………...…..      Fase   2:   Finne   behov      ..…………………....  
I  denne  fasen  var  det  spesielt  viktig  å  gi  deltaker  makt  og  en  stemme  når  det  kom  til  valg  av                     
behov  (Bratteteig  og  Wagner,  2014).  Det  var  også  viktig  å  vektlegge  det  beboerne  sa,  fremfor                
det  ansatte  sa  (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012;  Dawe,  2007),  da  jeg  anså  det  som                   
viktig  at  beboerne  kunne  identifisere  seg  med  behovet  som  ble  valgt  (Lindsay  et  al.,  2012),  for  å                  
forstå  problemområdet  bedre  (Joshi  og  Bratteteig,  2015).  Jeg  var  også  opptatt  av  gjentakende              
ytringer  som  funn,  da  små  ytringer  (Hendriks  et  al.,  2014)  ikke  nødvendigvis  er  betydningsløse               
(Lindsay  et  al.,  2012).  Jeg  ville  også  vite  mer  om  deres  forhold  til  teknologi,  da  det  og                  
aldersspesifikke  behov (Millenaar  et  al.,  2017) ,  kan  være  noe  som  skiller  de  yngre  fra  eldre                
(Bell  og  Leong,  2017).  Funn  som  handlet  selve  sykdommen  ble  også  sett  på  som  viktig  her,  da                  
det   kunne   påvirke   tilrettelegging   og   endelig   løsning.  
 

6.2.1   Behov,   ønsker   og   savn  
Undertemaet  her  handlet  om  behov,  ønsker  og  savn  som  kom  frem  i  forrige  fase  og  denne.  I                  
løpet  av  denne  fasen  ble  behovet  om  å  forbedre  leseferdighetene  valgt.  Underkategoriene  under              
er   delt   inn   i   behov   og   ønsker   som   dukket   opp.  

 
Være   selvstendig   og   gjøre   ting   som   føles   meningsfullt  
Deltaker  var  opptatt  av  å  være  selvstendig  og  gjøre  aktiviteter  som  føles  nyttig  og  meningsfulle.                
Resultatene  er  fra  Intervju:  Beboerne  beboer  2  (5.1.4),  Co-creating  customer  journey  map             
(5.2.2)   og   Touchstone   tour   med   beboer   2   (5.2.1).  

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Ønsker   å   gjøre   noe   som   føles   nyttig,  - YMD   har   et   ønske   om   å   gjøre   ting   som  
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leser   blant   annet   nyheter   på   morgenen  
fremfor   å   spille   Angry   Birds.  
 

- “Viktig   med   aktiviteter   som   driver   en  
fremover,   som   også   kan   bidra   til   et  
bedre   fellesskap,   siden   vi   tross   alt   bor  
her” .  
 

- B2   skulle   ønske   han   kunne   få  
bestemme   litt   mer   over   eget   liv.   Mener  
han   blant   annet   ikke   får   gjort   ting   som  
ansatte   ser   på   som   unødvendig   (bruk   av  
penger).  

føles   meningsfullt   og   nyttig.  
 

- YMD   ønsker   å   være   mer   selvstendige.  

 
 

Mer   sosialt  
Deltaker  gav  et  inntrykk  av  behov  for  mer  sosialt,  og  sa  også  at  han  har  få  å  være  med.                    
Resultatene  her  er  fra  Touchstone  tour  med  beboer  (5.2.1)  og  Co-creating  customer  journey  map               
(5.2.2).   

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Den   faste   røyken   har   blitt   “et   sosialt  
samlingspunkt”.   
 

- B2   går   noen   ganger   over   på   den   andre  
siden   av   avdelingen   for   å   se   på   TV   med  
en   beboer   der.  
 

- B2   bruker   ikke   bordtennisbordet   fordi  
man   må   være   to.  
 

- B2   tar   noen   ganger   en   rundt   på  
avdelingen   for   å   se   hvordan   det   står   til  
med   de   andre.  
 

- B2   liker   å   snakke   om   andre   ting   enn  
sykdom   og   være   med   mennesker  
utenfor   sykehjemmet.  
 

- B2   sier   han   har   få   venner   og   at   det   er   få  
av   beboerne   han   kan   finne   på   ting   med.  
 

- B2   liker   å   komme   seg   ut   av   huset   for  
miljøforandring.  

- Handlinger   og   uttrykk   fra   YMD   kan   gi  
hint   om   et   behov   for    mer   sosialt  
 

- YMD   med   mild   grad/moderat   grad   kan  
ha   et   større   behov   for   å   omgås  
mennesker   som   er   lik   dem   selv   eller  
“friskere”.   
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Delta   i   matlaging  
Det  kom  frem  at  to  av  beboerne  liker  å  lage  mat,  men  at  de  ikke  er  med  på  det  på  avdelingen.                      
Resultater   fra   Workshop:   Hverdag   og   behov   (5.1.5)   og   Touchstone   tour   med   beboer   2   (5.2.1).  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   sier   matlaging   er   gøy,   men   noe   det  
blir   lite   av.   
 

(Også   nevnt   i   Fase   1).  

- Matlaging    er   en   hverdagslig   aktivitet  
flere   YMD   gjerne   vil   fortsette   med.  

 
 

Mulighet   til   å   gjøre   spontane   ting  
Deltaker   hadde   stort   behov   for   å   kunne   gjøre   ting   når   han   fikk   lyst   til,   men   noe   som   ikke   alltid  
var   så   lett   å   få   til.   Resultater   er   fra   Intervju:   Beboere   beboer   2   (5.1.4)   og   Touchstone   tour   med  
beboer   2   (5.2.1).   

 
Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   savner   å   kunne   gjøre   spontane   ting,  
som   f.eks.   å   spise   pizza   ute   hvis   han  
fikk   lyst   til   det,    “det   er   jo   det   man   ville  
gjort   i   sitt   friske   liv”,   “alt   må  
planlegges ”.   
 

- Noen   beboere   har   nøkler   for   å   låse   seg  
inn   på   avdelingen,   men   må   låses   ut   av  
ansatte   og   kan   ikke   gå   ut   når   som   helst.  
 

- Sykehjemmet   har   ansvar   for   og   passer  
på   beboers   penger.  
 

(Også   nevnt   i   Fase   1)  

- YMD   er   interessert   i   å   gjøre   ting   som  
får   dem   til   å   føle   seg   friske,   men  
tilknytning   til   sykehjemmet   kan   hindre  
dette   i   større   grad   enn   om   de   bor  
hjemme.  
 

- Har   et   behov   for   å   kunne    gjøre   mer  
spontane   ting .  

 
 
Forbedre   leseferdighetene  
Dette  behovet  var  viktig  for  deltaker  fordi  det  var  noe  han  var  god  på  før,  og  hadde  erfaring  med                    
fra  hobby  og  arbeidslivet.  Resultatene  er  fra  Intervju:  Beboere  beboer  2  (5.1.4),  Co-creating              
customer   journey   map   (5.2.2)   og   Brainstorming:   Valg   av   behov   og   kravspesifikasjon   (5.2.3).  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Savner   å   kunne   lese   som   før,   mindre  
konsentrasjonsevne   nå.  
 

- Lesing   fungerer   som   hjernetrim   for   han  
nå,   som   kunne   vært   nyttig.  
 

- Beboer   2   synes   at   overgangen   fra   jobb  
til   ingenting   var   brå.    “Man   følte   at   man  
klarte   ting   og   kunne   lese   seg   opp.   Man  

- YMD   kan   være   mer   innstilt   på   å  
vedlikeholde   personen   de   var   før  
diagnosen,   men   opptatt   av   at   det  
fortsatt   skal   være   nyttig   for   å   kunne   gi  
det   et   forsøk.  
 

- Har   et   ønske   om   å    forbedre  
leseferdighetene.  
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følte   at   man   mestret   noe,   også   mister  
man   det   plutselig”.    (Da   beboer   2   jobbet  
innenfor   politikk,   hadde   han   en   rolle  
som   krevde   at   han   måtte   lese   seg   opp  
på   ting,   definere   forståelser   og  
presentere   det   foran   andre).  
 

(Også   nevnt   i   Fase   1)  

 
 
Mer   hjernetrim  
Deltaker  hadde  behov  for  flere  aktiviteter  som  utfordret  han  kognitivt,  noe  han  savnet.              
Resultater  er  fra  Intervju:  Beboere  beboer  2  (5.1.4)  og  Co-creating  customer  journey  map              
(5.2.2).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- Ønsker   flere   aktiviteter   som   utfordrer  
han   mer   kognitivt.   
 

- Nå   føler   han   ikke   at   han   får   denne  
hjernetrimmen   lenger,   som   da   han   var   i  
jobb,   noe   han   savner.   
 

(Også   nevnt   i   Fase   1)  

- YMD   med   mild/moderat   grad   kan   ha   et  
større   behov   for   aktiviteter   som  
utfordrer   dem   mer   kognitivt   enn   fysisk,  
som   skiller   dem   fra   EMD.  
 

- Ønsker    mer   hjernetrim    i   hverdagen.  

 

6.2.2   Viktig   med   tanke   på   løsning   og   teknologi  
I  dette  undertemaet  var  det  fokus  på  hva  som  var  viktig  med  tanke  på  en  løsning  for  behovet  om                    
forbedre  leseferdighetene.  Resultatene  er  fra  Brainstorming:  Valg  av  behov  og  kravspesifikasjon            
(5.2.3).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- At   det   ikke   måtte   være   for   komplisert  
med   mange   muligheter   og   funksjoner.  

 
- At   han   kunne   se   en   oversikt   over  

progresjon,   blant   annet   hvor   mange  
sider   han   leser   i   timen.   
 

- Vil   telle   antall   sider   fremfor   kapitler  
siden   lengden   på   kapitler   kan   variere.   
 

- At   påminnelsen   om   å   lese   skal   være  
enkel   og   ikke   en   ekstra   “dings”,   som  
f.eks.   varsel   på   mobil   og/   eller   nettbrett.  
 

- Beboer   ønsket   en   enkel   løsning   med   få  
alternativer,   og   noe   som   gjorde   at   han  
kunne   se   progresjon.  
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- At   det   kunne   vært   nyttig   med  
leseoppgaver   som   f.eks.   “Les   20   sider”,  
hvis   det   er   vanskelig   å   bare   skulle   sette  
seg   ned   og   lese.   
 

- Vil   lese   i   fysiske   bøker   fremfor   å   lese  
på   nettbrettet.  

- B2   synes   det   er   vanskeligere   å   lese   nå  
pga   dårligere   konsentrasjonsevne.  
 

- Mente   at   spillelementer   kunne   hjelpe  
på   motivasjonen,   men   ikke   noe   han  
ville   fokusere   på   i   første   omgang.  
 

- B2   så   ikke   nødvendigheten   av   en   ekstra  
dings   for   å   minne   han   på   lesing,   ville  
ha   varsel   på   nettbrett.  

- Hvis   behovet   den   teknologiske  
løsningen   skal   tilfredsstille   er  
utfordrende   for   deltaker,   bør   løsningen  
i   seg   selv   være   enkel.  

 

6.2.3   Beboer   (B2)  
I  dette  undertemaet  presenteres  nye  ting  om  beboer  som  dukket  opp  i  fase  2,  som  kan  ha  noe  å  si                     
for   den   teknologiske   løsningen.   
 
 
Kjennskap   til   egen   sykdom   (awareness),   sykdomsfokus   og   tegn   til   sykdom  
Etterhvert  som  jeg  var  mer  med  B2,  ble  sykdommen  synligere.  Han  gav  også  et  inntrykk  av  at                  
han  ikke  likte  å  snakke  om  eller  bli  påminnet  sykdommen  på  noen  måte.  Resultatene  er  fra                 
Touchstone  tour  med  beboer  2  (5.2.1),  Co-creating  customer  journey  map  (5.2.2)  og             
Brainstorming:   Valg   av   behov   og   kravspesifikasjon   (5.2.3).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   forteller   at   han   prøver   å   gjøre   det  
beste   ut   av   ting,   og   at   han   ikke   har  
tenkt   til   å   bo   på   sykehjem   resten   av  
livet,    “vil   gjøre   ting   som   kan   få   han   i  
en   tilstand   som   gjør   at   han   kan   bo   for  
seg   selv” .   
 

- Beboer   gir   inntrykk   av   at   han   er  
oppmerksom   på   egen   diagnose  
(awareness:   alkoholrelatert  
progredierer   ikke   nødvendigvis)  
 
(Stiller   også   spørsmål   om   pålitelighet)  

- B2   har   en   positiv   innstilling   på  
begynnelsen   av   dagen   og   et   ønske   om  
at   den   skal   blir   bra.   
 

- Ønsket   ikke   snakke   noe   særlig   om   ting  
for   påminnelse,   ville   ha   enkel   løsning.  
 

- Ble   enige   om   å   teste   påminnelse   på  
nettbrett,   som   han   ville   legge   inn   selv.  

- Beboer   har   et   ønske   om   å   holde   ting  
positivt   ved   å   ikke   fokusere   på   sykdom  
 

- Beboer   ønsket   ikke   å   snakke   om   ting  
for   påminnelse   fordi   han   vet   det   er   noe  
som   er   nødvendig   pga   diagnosen,   og  
som   i   fysisk   form   kan   bli   et  
samtaleemne   med   andre,   noe   han   ikke  
ønsker.  
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Varslet   med   en   gang,   men   virket   ikke  
interessert   i   å   fikse   det.   
 

- B2   trives   godt   med   “friske”   mennesker  
utenfor   huset   (Frisklivssentralen).   Føler  
det   er   et   fristed   hvor   han   kan   diskutere  
hverdagslige   ting.  
 

- Viktig   at   løsningen   ikke   fokuserte   på  
sykdom   og   negative   ting,   men   være  
lystbetont.  

 
- YMD   med   typen   alkoholrelatert  

demens,   synes   det   er   vanskeligere   å  
snakke   om   tiden   før   diagnosen   da   det  
ikke   var   en   hyggelig   tid,   og   fordi   noen  
vet   at   det   kan   skyldes   egne   valg  
(drikkeproblemer   og   depresjon)  

- B2   forteller   om   røykerommet   igjen   på  
vei   til   2.etasje.   (usikker   på   om   han   har  
glemt   eller   vil   forsikre   seg   om   å   få   med  
alt)  
 

- B2   forstod   ikke   eller   fikk   ikke   med   seg  
at   vi   skulle   skrive   én   ting   per   lapp  
(brainstorming).   
 

- Fant   ikke   ut   om   løsningen   skulle   være  
skjermbasert   eller   fysisk.  

 
- B2   fikk   ikke   med   seg   at   jeg   plutselig  

byttet   tema   da   jeg   stilte   spørsmål   om  
noe   jeg   så   på   avdelingen  

- Selv   om   en   YMD   kan   virke   relativt  
oppegående,   kan   det   oppstå   øyeblikk  
som   viser   sykdommen   tydeligere.  
 

- Hvis   en   deltaker   med   demens   håndterer  
en   aktivitet   på   en   annen   måte   enn  
planlagt,   men   viser   interesse   og   deltar,  
bør   man   ikke   irettesette,   men   tilpasse  
seg   deltakeren.   
 

- Ideer   til   løsninger   om   ting   beboer  
kanskje   ikke   har   mye   kjennskap   til,   kan  
bli   for   abstrakt   (fysiske   løsninger).  

 
 
Fortiden   og   fokus   på   det   positive   
Deltaker  uttrykte  hvor  viktig  det  var  for  han  å  ha  en  positiv  innstilling,  og  ikke  bry  andre  med                   
utfordringene  sine.  Han  likte  heller  ikke  å  snakke  om  fortiden,  da  den  ikke  var  noen  positiv                 
opplevelse  for  han.  Resultatene  er  fra  Intervju:  Beboere  beboer  2  (5.1.4),  Co-creating  customer              
journey   map   (5.2.2)   og   Touchstone   tour   med   beboer   2   (5.1.3).  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   velger   å   ikke   ta   opp   utfordringer  
han   har   under   felles   måltider,    “vil   ikke  
plage   andre   med   mitt   når   vi   spiser,   de  
har   allerede   nok   med   sitt,   mange   er   jo  
mye   dårligere   enn   det   jeg   er” .  
 

- Når   B2   er   sliten   kommer   negative  
tanker   lettere,   og   prøver   å   få   det   bort  
ved   å   se   på   TV   eller   spille   Angry   Birds  
på   nettbrettet.  
 

- B2   nevnte   at   alkohol   ikke   frister   lenger,  
men   byttet   brått   tema   (holde   det  
positivt,   men   åpnet   seg   mer).  
 

- B2   kvier   seg   for   å   spørre   ansatte   om  

- Beboere   som   er   “friskere”   enn   andre   på  
samme   avdeling,   ønsker   ikke   å   ta  
fokuset   fra   noen   som   de   mener   trenger  
mer   hjelp   enn   dem   selv   ved   å   ta   opp  
negative   ting.  
 

- YMD   med   typen   alkoholrelatert   kan  
være   mer   fokusert   på   å   ha   positive  
tanker   fremfor   negative   fordi   de  
assosierer   det   med   tiden   før   diagnosen,  
som   de   ikke   ønsker   å   oppleve   igjen.   
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hvor   mye   penger   han   har,   og   om   han  
kan   kjøpe   en   ny   bukse.  

- Noe   han   ville   at   løsningen   skulle   ha,  
var   noe   han   visste   han   kunne   før   (leste  
100   sider   i   timen).  
 

- B2   nevnte   at   alkohol   ikke   frister   lenger,  
men   byttet   brått   tema   (holde   det  
positivt,   men   åpnet   seg   mer).  
 

- Valgte   behovet   om   å   forbedre   og  
utvikle   leseferdighetene   (personlighet,  
god   på   det   før).  
 

- B2   synes   det   er   deilig   å   drømme   litt  
tilbake   til   sitt   tidligere   liv.  

- Positive   og   negative   ting   YMD   forteller  
om   fortiden,   kan   være   viktige  
livserfaringer   og   interesser   som   bør   tas  
hensyn   til   under   datainnsamling   og   ved  
utforming   av   en   løsning.  

 
 
Viser   interesse  
Deltaker  viste  interesse  for  prosjektet  og  behovet  som  skal  tilfredsstilles.  Resultater  er  fra              
Brainstorming:   Valg   av   behov   og   kravspesifikasjon   (5.2.3).  
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   ville   beholde   post-it   lappene   han  
skrev   selv,   og   festet   huskelapp   på  
ukeplanen.  
 

- Deltar   uten   meg   tilstede   ved   å   kjøpe  
notatbok   og   prøve   å   lese.  
 

- B2   synes   også   det   var   lurt   med   en  
leseoppgave.  

- Beboer   viser   interesse   for   prosjekt   og  
oppgave   ved   å   komme   med   egne  
forslag   og   skrive   huskelapper.  

 
 
Trygghet   og   selvstendighet  
Deltaker  viste  at  han  kunne  opptre  selvstendig  på  forskjellige  måter,  og  åpnet  seg  mer  da  vi  var                  
på  rommet  hans.  Resultatene  er  fra  Workshop:  Hverdag  og  behov  (5.1.5),  Workshop:  Arduino              
(5.1.6),  Touchstone  tour  med  beboer  2  (5.2.1)  og  Brainstorming:  Valg  av  behov  og              
kravspesifikasjon   (5.2.3).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner  

- B2   klarer   å   delta   på   aktiviteter   uten  
støtte   fra   ansatte   (touchstone   tour,  
workshops).  
 

- Skrev   ned   ting   han   måtte   huske   på  
post-its   (ny   måte   å   vise   at   man   vil   være  

- Beboer   med   mild   /   moderat   grad   kan  
være   i   stand   til   å   delta   uten   støtte   fra  
ansatte,   og   finner   måter   de   kan   opptre  
selvstendig.   
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selvstendig).  

- B2   gir   et   inntrykk   av   at   rommet   hans  
gjør   at   han   føler   seg   trygg/   i   trygge  
omgivelser,   blant   annet   ved   å   åpne   seg  
mer   der   når   vi   snakker   sammen.  

- Beboer   føler   det   er   lettere   å   åpne   seg  
mer   når   han   er   alene   med   forsker   på  
privat   rom,   uten   andre   beboere   rundt  
seg.  

 
 

6.2.4   Gjentakelse   kan   forsterke   betydningen  
I  dette  undertemaet  trekkes  det  frem  funn  fra  Fase  2  som  har  likheter  med  funn  fra  Fase  1,  med                    
tanke  på  at  små  ytringer  (Hendriks  et  al.,  2014)  kan  betyr  mye  for  en  med  demens  (Lindsay  et                   
al.,  2012),  som  forsterkes  ved  gjentakelse  av  det.  Like  funn  kan  også  gi  et  hint  om  viktige  ting  å                    
tenke  på  i  prosess  og  løsning.  Resultater  er  fra  Touchstone  tour  med  beboer  (5.2.1),  Co-creating                
customer   journey   map   (5.2.2)   og   Brainstorming:   Valg   av   behov   (5.2.3).  

 
Forskjellige   deltakere   
Funn  i  denne  fasen  viser  også  at  deltakerne  er  forskjellige,  og  at  dette  kan  påvirke  deltakelse                 
både  fra  beboere  og  ansatte,  blant  annet  ved  at:  B1,  B3  og  B4  igjen  ikke  ville  delta,  B1  fortalte                    
en   ny   historie   som   ble   gjentatt,   og   ansatte   kunne   ikke   delta   på   grunn   av   mye   å   gjøre.  
 
Ærlige  
Funn  viser  igjen  at  deltakerne  stort  sett  er  ærlige  og  ikke  er  redde  for  å  spørre,  blant  annet  ved                    
at:  B2  fortalte  at  han  ikke  bidro  med  rydding  under  dugnaden,  spurte  om  han  kunne  ta  seg  en                   
røyk  da  vi  var  ute,  og  at  han  noen  ganger  hjalp  til  med  rydding  og  oppvask,  men  sjeldent                   
matlaging.   
 
Lære,   huske   og   ta   en   utfordring  
Funn  i  denne  fasen  viser  igjen  at  B2  er  i  stand  til  å  lære,  huske  å  ta  en  utfordring  blant  annet  ved                       
at  han  hadde  lært  og  husket:  At  lyset  skrudde  seg  av  av  seg  selv,  hvordan  bruke  massasjestolen,                  
hvordan   låse   opp   utgangsdør   på   en   spesiell   måte,   husket   at   jeg   hadde   vært   i   2.etasje.   
 
Viser  at  han  kan  ta  en  utfordring  ved  at:  han  ønsket  å  bli  med  i  snekkergruppa  selv  om  han  ikke                     
hadde   erfaring   med   det,   og   at   han   etter   eget   ønske   ville   kjøpe   en   notatbok   til   leseoppgaven.  
 

Mer   aktive   og   opptatt   av   selvstendighet  
Funn  viser  igjen  at  yngre  med  demens  er  mer  aktive  og  opptatt  av  selvstendighet,  blant  annet                 
ved  at:  B2  deltar  på  aktiviteter  på  og  utenfor  sykehjemmet  av  eget  ønske  (bla.               
Frisklivssentralen),  prøver  å  gjøre  det  beste  ut  av  situasjonen  ( “vil  gjøre  ting  som  kan  få  han  i  en                   
tilstand  som  gjør  at  han  kan  bo  for  seg  selv” ),  og  viste  frem  treningsprogrammet  sitt  på                 
trimrommet.  
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Har   forståelse   og   kan   begrunne  
Funn  som  viser  at  yngre  med  demens/  B2  er  i  stand  til  å  forstå  og  begrunne  hvorfor,  blant  annet                    
ved  å:  fortelle  at  det  kunne  være  en  grunn  til  få  apparater,  og  begrunne  det  med  at  det  kan  være                     
pga.  man  bør  være  to,  irritere  seg  over  å  ikke  kunne  gjøre  spontane  ting,  men  forstår  at  det  må                    
være  visse  restriksjoner,  si  at  avgjørelsen  om  han  kan  flytte  ikke  er  opp  til  han  selv,  vite  at                   
sykehjemmet  har  regler  og  rutiner  som  må  følges,  og  forstå  at  spillelementer  kan  hjelpe  på                
motivasjonen,   men   at   det   ikke   er   noe   han   ville   fokusere   på   i   første   omgang.  

 
Ønske   om   å   forstå   og   gjennomføre   ordentlig  
Funn  viser  også  at  B2  hadde  et  ønske  om  å  forstå  aktivitetene  og  gjennomføre  de  ordentlig,                 
blant  annet  ved  at:  han  hadde  eksempelet  av  customer  journey  map  ved  siden  av  seg  under                 
workshopen,   men   ønsket   at   jeg   skulle   skrive   slik   at   det   ble   riktig.  
 
Funn  som  kan  være  tvetydige,  ved  å  bety  det  samme  som  over  eller  problemer  med                
hukommelsen,  ved  at:  han  sjekket  to  dører  om  igjen  før  vi  gikk  videre  til  1.etasje,  og  fortalte  om                   
røykerommet   igjen   på   vei   til   2.etasje.  
 
Fornøyd   tross   omstendighetene  
Funn  som  igjen  viser  at  beboere  er  fornøyde  til  tross  for  omstendighetene,  ved  at:  B2  følte                 
aktivitetene  hadde  hatt  en  positiv  effekt  for  hans  del,  og  han  sa “Rommet  er  ikke  så  stort,  men                   
det   er   nok” .  
 
Hensyn   til   rutiner  
Funn  som  viser  at  det  er  viktig  å  ta  hensyn  til  deltakers  rutiner  ved  inkludering  i  aktiviteter,  ved                   
at:  B2  ville  ta  den  faste  røyken  ti  over  før  aktiviteten,  og  det  å  snakke  om  hverdagen  var  noe                    
beboerne   klarte.  
 
Ta   valg   
Funn  som  viser  at  beboerne  er  i  stand  til  å  ta  valg  i  aktiviteter,  ved  at:  B2  valgte  å  fokusere  på                      
mandag  i  customer  journey  map-aktiviteten  fordi “det  skjer  mest  i  starten  av  uka”, han  valgte                
behovet  som  traff  mest,  og  begrunnet  med  at “lesing  fungerer  som  hjernetrim  for  han”,  og  at                 
han   klarte   å   si   hva   som   var   viktig   for   han   med   tanke   på   en   løsning   for   lesing.  
 
Viser   interesse   verbalt   og   ved   handling   
Funn  som  viser  at  beboer  viser  interesse  for  en  aktivitet  verbalt  og  ved  handling,  ved  å:  ville                  
legge   inn   lesing   i   timeplanen   på   døra,   og   kjøpe   en   egen   notatbok   til   leseoppgaven.  
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… 6.3 .………..      Fase   3:   Design   og   prototyping       ……………....  
I  denne  fasen  var  jeg  opptatt  av  å  tilrettelegge  slik  at  beboer  kunne  delta,  ved  å  adressere                  
utfordringen  mennesker  med  demens  har  med  å  tenke  abstrakt  og  bruke  fantasien (Dawe,  2007;               
Hendriks  et  al.,  2014;  Joshi  and  Bratteteig,  2015;  Lindsay  et  al.,  2012) ,  og  interessert  i  å  se  om                   
alternativer  og  eksempler  var  nyttig.  Jeg  var  også  opptatt  av  funn  som  viste  viktigheten  av  å  gi                  
en  stemme  til  brukerne  av  en  løsning  (Bratteteig  og  Wagner,  2014)  i  selve  utformingen,  da  det                 
kan  gi  andre  resultater  enn  om  bare  ansatte  (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012;  Dawe,                  
2007)   og   designere   hadde   deltatt.   

6.3.1   Prototyping   og   tilrettelegging   for   deltakelse  
Dette  undertemaet  er  også  underkategorien  for  resultatene.  Her  var  det  fokus  på  design,              
prototyping  og  tilretteleggelse  for  det.  Målet  her  var  å  komme  frem  til  et  design  med  deltakers                 
ønsker,  som  videre  kunne  implementeres.  De  viser  blant  annet  at  hvis  man  tilrettelegger  for  det,                
kan  deltaker  oppdage  nye  ferdigheter  han  ikke  trodde  han  hadde.  Resultatene  er  hentet  fra               
Utforskende   prototyping    ( 5.3.3 )    og   Papirprototyping:   Klipp   og   lim   (5.3.4).   
 
 
Tilrettelegging Fra   resultater Implikasjoner   for   tilrettelegging  

- Papirprototyping  
fremfor   Figma.  
 

- Ble   enige   om   hvem  
som   skulle   gjøre   hva:  
Han   valgte   og   klippet  
ut   og   fortalte   hvordan  
han   vil   ha   det,   jeg  
limte   på.   
 

- Ble   enige   om   at   jeg  
skriver   på   ting   hvis   det  
ikke   finnes   et  
alternativ   blant  
eksemplene.  

“..det   å   være   kreativ  
med   farger   og   sånt   er  
egentlig   ikke   no   jeg  
føler   meg   så   god   på,  
men   vi   gir   det   et  
forsøk” .  
 
Minnet   han   på   det   han  
sa   før   vi   begynte:   “ ..ble  
litt   overraska   sjøl,   det  
ble   jo   ikke   så   ille.  
..synes   egentlig   det   var  
gøy   å   bli   utfordret   til  
noe   annet   og   kreativt”.  
 
Synes   det   var   lurt   å  
gjøre   det   på   papir   før  
digitalt.  
 
Hjelper   til   med   å   finne  
ut   av   flyten   ved   å   klikke  
der   han   ville   klikket.  

- Ved   å   tilrettelegge  
prototypingsaktiviteter   til  
deltakers   ferdigheter   og  
erfaring,   kan   h*n   oppleve  
mestringsfølelse  
 

- Ved   å   diskutere   fordeling  
av   oppgaver   i   en   aktivitet,  
kan   deltaker   også   delta  
ved   å   velge   hvordan   h*n  
vil   gjennomføre   den.   
 

- Beboer   kan   forstå  
hensikten   med  
papirprototyper   før  
høyoppløselig   prototype.   

- Ved   å   lage   alternativer  
begrenset   jeg  
valgmulighetene,   som  
kan   være  
positivt/negativt,   og  
håpet   at   han   også  

Velger   raskt   lys  
bakgrunn   fremfor   mørk.  
 
Når   B2   har   de  
forskjellige  
fargealternativene   foran  

- Forberedelse   av  
alternativer   og   eksempler  
kan   gjøre   at   deltaker,   med  
mild/moderat   grad   av  
demens,   klarer   å   velge   det  
h*n   foretrekker,   i   tillegg  
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klarte   å   komme   på  
løsninger   selv.  
 

- Forberedte  
fargealternativer,  
eksempler   på   hvordan  
det   kunne   se   ut,  
alternativer   til   tekst,  
former   og   ikoner.  

seg,   får   han   ideen   om   at  
de   forskjellige  
funksjonene   burde   ha  
hver   sin   farge.   
 
Foretrakk   “Oversikt”  
fremfor   “Progresjon”.  
 
Vil   ha   de   fleste   valgene  
man   kan   ta   på   forsiden.  
 
Klipper   i   eksemplene  
hvis   han   liker   noe  
derfra.   
 
Vil   ha   brukernavn   og  
nivå   på   alle   sider,   så  
klipper   ut   alle,   og   ville  
legge   til   nivå   x   av   x.  
 
Ville   ha   “Leseoppgaver”  
innenfor   “Les”.  
 
Ville   at   “Leseoppgaver”  
skulle   ha   en   annen  
blåfarge,   så   han   klippet  
ut   en   han   likte   fra  
alternativene.  
 
Ville   at   boksene   til  
“Oversikt”   skulle   være   i  
en   mørkere   rødfarge,   så  
han   klippet   ut   en   han  
likte   og   jeg   limte   den  
ved   siden   av.   
 
Ville   beholde   det   som  
viste   progresjon   fordi  
det   kunne   være  
motiverende.  
 
Kom   med   forslag   å   ha  
en   underoverskrift   før  
det   som   viste  
progresjon,   og   valgte  
“Statistikk”.  
 
Klippet   ut   og   byttet  
ikoner   med   de   han   følte  
ga   mest   mening.   
 
Liker   at   alt   er   midtstilt,  
og   peker   på   de  
alternativene   vi   da   kan  
se   bort   i   fra.  

til   å   komme   på   egne   ideer.  
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6.3.2   Gjentakelse   kan   forsterke   betydningen  
I  dette  undertemaet  trekkes  det  frem  funn  fra  Fase  3  som  har  likheter  med  funn  fra  Fase  1  og  2,                     
med  tanke  på  at  små  ytringer  (Hendriks  et  al.,  2014)  kan  betyr  mye  for  en  med  demens  (Lindsay                   
et  al.,  2012),  som  forsterkes  ved  gjentakelse  av  det.  Like  funn  kan  også  gi  et  hint  om  viktige  ting                    
å  tenke  på  i  prosess  og  løsning.  Resultatene  er  fra  Idéutvikling  og  skissing  (5.3.2)  og                
Papirprototyping:   Klipp   og   lim   (5.3.4).   
 
Ærlighet,   tegn   på   sykdom   og   sykdomsfokus  
Funn  her  viser  igjen  at  deltaker(e)  er  ærlig(e),  men  også  utfordringer  med  sykdommen,  ved  at:                
han  innrømmet  at  det  var  vanskelig  å  komme  igang  med  lesingen  og  at  han  ikke  hadde  blitt                  
påminnet  det,  at  han  ikke  husket  hva  den  blå  boka  skulle  brukes  til,  og  at  han  svarte  at  den                    
største  utfordringen  var  støy  og  konsentrasjon  over  tid,  da  jeg  spurte  om  noe  var  vanskelig  og                 
måtte   unngås   i   løsningen.  
 
Funn  som  igjen  viser  at  deltaker  ikke  likte  å  snakke  om  ting  som  fokuserer  på  sykdommen,  ved                  
at   han   ikke   gav   noe   ordentlig   svar   da   jeg   spurte   om   varselet   på   nettbrettet   hadde   fungert.   

 
Livserfaring   
Funn  som  viser  at  deltakers  livserfaring  kan  være  viktig  for  løsningen  som  utformes,  ved  at:  det                 
var  viktig  for  han  å  ha  med  hvor  mange  sider  han  leste  i  timen,  siden  han  visste  hva  han  klarte                     
før,  og  han  hadde  høye  ambisjoner  siden  han  kunne  lese  mye  før,  med  ønske  om  å  starte                  
oppgavene   på   30   sider.  
 
Viser   interesse   verbalt   og   ved   handling  
Funn  som  igjen  viser  at  beboer  viser  interesse  for  aktivitetene  verbalt  og  ved  handling,  ved  at                 
han:  hadde  funnet  seg  en  bok  han  ville  lese,  hadde  kjøpt  notatboken  han  ville  bruke  til                 
leseoppgaven,  og  ville  beholde  skissen  av  leseoppgaver  for  å  føre  inn  i  notatboken,  og  fortsette                
å   teste   påminnelse   på   nettbrett.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106  



/

6.3.3   Viktigheten   av   involvering   av   brukere   ved   utforming   av   løsning  
Under  dette  undertemaet  trekkes  det  frem  resultater  som  viser  viktigheten  av  å  involvere              
brukerne  av  en  løsning  i  prosessen,  da  de  kan  ha  behov  for  andre  ting  enn  det  designere  tror  de                    
vil  ha.  De  viser  også  at  tilrettelegging  ved  å  presentere  forskjellige  ideer,  kan  være  nyttig  for  at                  
deltaker  skal  kunne  se  for  seg  løsninger,  velge  og  komme  på  egne  forslag.  Resultatene  er  fra                 
Brainstorming   med   designere   (5.3.1)   og   Idéutvikling   og   skissing   (5.3.2 ) .  

 
 

Brainstorming   med   designere Idéutvikling   med   beboer  
- Motivasjon:    Konkurranseinstinkt,   jobbe  

mot   et   mål,   spillelementer   i   form   av  
belønning   (nivå,   unlocking,   badges),  
moduser   for   lesing.  
 

- Påminnelse :   Varsel   fra   løsning,  
tidsinnstilt   lys/   leselys,   bevegelsessensor  
m/   melding,   varsel   i   kalender   på  
nettbrett,   egen   gjenstand   som   sier   ifra.  
 

- Progresjon:    Sider,   kapitler,   tid,  
stoppeklokke,   hjul   for   å   stille   inn   antall  
sider   (fysisk),   sette   mål   og   få   badge   når  
oppnådd,   progress   bar  
 

- Hjernetrim:    Oppgaver   med   teksten,   som  
eget   modus.  
 

- Grensesnitt:    Enklere   å   komme   med   ideer  
til   løsning   på   nettbrett   fremfor   fysisk  
løsning,   som   kanskje   kan   påvirke  
beboers   valg   av   grensesnitt.  

- Motivasjon:    Spennende   bok,  
spillelementer,   forskjellige   modus   (men  
usikker   på   om   det   ble   mye).  
 

- Påminnelser:    Forstod   ikke   hensikten  
med   de   fysiske   tingene   for   påminnelse,  
ville   holde   det   enkelt   med   varsel   på  
nettbrett.  
 

- Progresjon:    Sider   i   timen,   sider/   tid   i  
uka,   lesehastighet,   stoppeklokke   for   å  
slippe   å   ta   tiden   selv,   Mente   dette   var   en  
viktig   kategori   ad   den   kan   være  
motiverende.  
 

- Hjernetrim:    Lesing   i   seg   selv   er  
hjernetrim   for   B2.  
 

- Grensesnitt:    Bestemt   på   app   fremfor  
fysisk   løsning,   ville   slippe   å   lære   mye  
nytt,   holdt   med   ny   app.   

 
 
 

.... 6.4 ..…………..      Fase   4:   Implementasjon       ….……………....  
I  denne  fasen  var  jeg  opptatt  av  tilpasning  av  omstendighetene  (Bell  og  Leong,  2017;  Hendriks                
et  al.,  2014),  da  det  var  vanskelig  for  beboer  delta  direkte  i  implementasjonen.  Det  var  viktig  å                  
gi  deltaker  en  stemme  i  utformingen  (Bratteteig  og  Wagner,  2014),  ved  å  gi  han  en  tilpasset                 
oppgave  (Lindsay  et  al.,  2012)  som  kunne  være  viktig  for  prosjektet  og  løsningen.  Her  var  jeg                 
også  mer  opptatt  av  teknologisk  gjennomførbarhet,  men  med  beboers  behov  og  ønsker  i              
bakhodet   (Orpwood   et   al.,   2010)   under   hele   implementasjonen.  

6.4.1   Med   hensyn   til   beboer  
I  denne  underkategorien  trekkes  det  frem  hensyn  og  valg  som  ble  tatt  med  tanke  på  beboer  i                  
implementasjonsfasen,  og  grunnen  for  det.  Siden  han  ikke  deltok  direkte  i  denne  fasen,  prøvde               
vi  å  legge  inn  det  han  ønsket  og  gi  han  en  stemme  i  utformingen,  i  tillegg  til  å  fokusere  på  andre                      
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ting  som  kunne  påvirke  opplevelsen  av  løsningen,  som  f.eks.  en  måte  å  redusere  sjansen  for                
forvirring.   Resultater   er   hentet   fra   Høyoppløselig   prototype:   Fra   Figma   til   React   (5.4.1).   
 

Hensyn Grunn  

- Beboer   ønsket   at   alt   arbeidet   skulle   lede  
frem   til   noe   han   kunne   ta   i   bruk.  

- Viktig   med   fungerende   løsning   han   kan  
bruke   på   egenhånd.  

- Appen   laget   som   progressive   web-app  
for   hastighet   og   tilpasset   nettbrett   (passer  
Android   og   Apple-enheter).  

- For   rask   feedback   og   unngå   forvirring.  

- Begynte   med   det   vi   anså   som   viktigst   for  
å   kunne   bruke   den   for   lesing   (Les,  
Leseoppgaver,   Oversikt).  

 
- Forklarende   tekst   under   stoppeklokken.  

- Fokus   på   å   få   laget   funksjonene   og   ta  
med   viktige   elementer   som   hadde   med  
selve   lesingen   å   gjøre.   

 
- Spillelementer   og   profil   kan   lages   senere  

hvis   det   er   ønskelig/   og   eller   nødvendig.  

- “Kontakt”   for   å   melde   om   feil/  
problemer   i   app   uten   å   ta   det   gjennom  
ansatte.  

- Gi   mulighet   å   melde   om   feil   uten   å   måtte  
gå   gjennom   ansatte   og   utveksle   personlig  
kontaktinformasjon.  

 
 

6.4.2   Likt,   nytt,   endringer   og   utelatt  
I  denne  underkategorien  presenteres  det  som  ble  likt  som  prototypen,  hva  som  var  nytt  og                
endringer  som  ble  gjort,  og  hva  som  ble  utelatt  og  grunnene  til  det.  Resultatene  er  fra                 
Høyoppløselig   prototype:   Fra   Figma   til   React   (5.4.1).  
 

Likt Grunn  

- Lese,   leseoppgaver,   oversikt.  
 

- Farger   valgt   av   beboer.  
 

- Stoppeklokke   med   ikoner   og   forklarende  
tekst.  
 

- Leseoppgaver   innenfor   Lese.  
 

- Leseoppgaver   i   blå   bokser   nedover,  
midtstilt.  
 

- Se   antall   leste   sider   og   total   lesetid.  
 

- Antall   leste   sider   i   timen.  

- Det   vi   så   på   som   det   viktigste   fra  
prototypen.  
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Nytt Grunn  

- Kontakt.  - For   å   kunne   ta   kontakt   ved   feil/  
problemer   med   appen,   uten   å   måtte   gå  
gjennom   ansatte.  

- Start-knapp   blir   til   pause   når   den   startes,  
kjent   for   beboer   via   andre   apper   som  
Spotify.  

- Kjent   for   beboer,   færre   valg   og   knapper  
uten   funksjon.   (hadde   ikke   funket   før  
man   trykket   Start)  

- Leseoppgaver   relatert   til   tidligere  
arbeidsliv.  

- For   å   variere   oppgaver   og   bruke/   ta  
hensyn   til   erfaringer   beboer   har   fra   jobb.  

- Andre,   lignende   ikoner   i   Oversikt.  - Pga.   problemer   med   opplasting.  

 
 
Utelatt  

Funksjon Grunn Risiko  

Profil  - Foreløpig   kun   én  
bruker,   B2,  
unødvendig   med  
innlogging  

- At   beboer   ikke   føler  
like   stor   tilknytning   til  
appen.  

Registrer   bok,   registrer  
sider  

- Ikke   de   viktigste  
funksjonene   med  
tanke   på   formål   med  
appen,   og   erfart   at   det  
er   lite   sannsynlig   at  
han   leser   utenom  
(leseoppgavene)  

- At   beboer   blir  
avhengig   av   å   bruke  
appens   stoppeklokke  
for   å   kunne   legge   inn  
sidetall   og   se  
lesehastighet.  

Spillelementer  - Mye   ekstra   jobb   å  
legge,   og   var   ikke   det  
viktigste   for   beboer   i  
første   omgang.   

- Færre   motiverende  
elementer   med   som  
kan   føre   til   mindre  
bruk.  

 
 

6.4.3   Påvirkning   på   forsker   og   løsning  
I  denne  underkategorien  trekkes  valg  som  ble  gjort  frem,  og  hvilken  påvirkning  de  valgene  kan                
ha   på   designer.   Resultatene   er   fra   Høyoppløselig   prototype:   Fra   Figma   til   React   (5.4.1).  
 

Valg/årsak Påvirkning  

- Det   som   ikke   ble   tatt   med   i   løsning.  - Dårlig   samvittighet   ovenfor   beboer.  

- Mangel   på   fungerende   ting   for  
påminnelse.  

- Kan   resultere   i   at   den   ikke   blir   brukt.  

- Lite   brukertesting   (pga.   Covid-19).  - Kan   ikke   vite   nøyaktig   hvordan   den   blir  
brukt,   om   den   blir   brukt   eller   ikke   og  
hvorfor.  
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.… 6.5 ………....……...      Fase   5:   Testing    ………………………...  
I  denne  fasen  var  jeg  også  opptatt  av  å  tilpasse  for  omstendighetene  (Bell  og  Leong,  2017;                 
Hendriks  et  al.,  2014),  ved  å  fokusere  på  å  teste  appens  intuisjon  uten  å  gi  oppgaver,  da  det  som                    
virker   intuitivt   for   oss   ikke   nødvendigvis   er   det   for   en   med   demens   (Orpwood   et   al.,   2010).   

6.5.1   Handlinger   og   tanker  
I  denne  underkategorien  presenteres  resultater  fra  brukertesting,  som  deles  inn  i  “Handling”  og              
“Tanker/quotes”  tilknyttet  handlingen.  Tanker  og  quotes  gir  et  inntrykk  av  deltakers  tanker             
angående  det  han  ser  og  tester  i  appen.  Testingen  ble  gjennomført  uten  oppgaver  for  å  teste                 
intuisjon.   Resultater   er   hentet   fra   Brukertesting   av   app   i   miljø   (5.5.1 ) .   
 

Handling Tanker/   quotes Implikasjon  

- Beboer   finner   frem   alt  
han   har   liggende  
tilhørende   prosjektet.  

 - Husker   meg   og  
prosjektet,   og   viser  
interesse   for  
deltakelse.  

- Sjekker   Facebook   når  
det   popper   opp   varsler  
når   han   får   koblet   seg  
på   nett.  
 

- Svarer   “Ja…”   når   jeg  
kommenterte   at   det  
var   bra   han   hadde   fått  
sjekket   Facebook   da  
det   var   noe   han   ønsket  
å   få   gjort.  
 

- Går   tilbake   til  
nettleseren   etter   han  
har   sjekket   Facebook.  

 - Varsler   distraherer  
også   YMD,   men   kan  
være   i   stand   til   å  
huske   hva   vi   egentlig  
skulle.  

- Klikker   seg   først   inn  
på   Lese.  
 

- Leser   teksten   under  
stoppeklokka,   og   går  
videre   inn   på  
Leseoppgaver.  

Synes   appen   gir   et   bra  
førsteinntrykk,   fornøyd   med  
farger   og   at   den   ser  
oversiktlig   ut.  

- Uten   oppgaver   klikker  
han   der   han   føler   han  
kan   klikke,   og   er  
interessert   i   å   se.  

- Scroller   nedover  
oppgavene   og   leser  
noen   av   de.  
 

- Klikker   på   en   av  
oppgavene   for   å   se  
hva   som   skjer.  
 

- Klikker   seg   rundt   og  

Liker   forslaget   med   i  
Leseoppgaver   med  
oppgaver   som   relaterer   seg  
til   hans   tidligere   arbeidsliv:  
“For   det   er   jo   noe   jeg  
gjorde   mye   før,   ikke   akkurat  
i   forbindelse   med   bok,   men  
noe   lignende”.   
 

- Ikke   redd   for   å   teste  
ting   for   å   se   hva   som  
skjer   og   om   det  
funker.  
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går   mest   innom   Lese  
og   Leseoppgaver.  

Når   han   går   flere   ganger  
innom   Lese   og  
Leseoppgaver:    “Det   er   en  
kunst   å   klare   å   holde   noe  
enkelt,   men   likevel  
funksjonelt” .  

- Legger   merke   til  
knappen   for   kontakt  
på   forsiden   og   trykker  
seg   raskt   inn.   
 

- Fyller   inn   feltene   i  
kontaktskjemaet   og  
sender,   og   får   beskjed  
om   at   den   er   sendt.  
Jeg   viser   mailen   om   at  
den   er   mottatt.   

Om   Kontakt-knappen:  
“ Funker   denne   da?” ,   og  
smiler.  

- Ikke   redd   for   å   teste  
ting   for   å   se   om   det  
funker.  

- Går   inn   på   Oversikt  
og   tenker   høyt   om   det  
han   ser.   
 

- Tester   Stoppeklokka  
når   jeg   foreslår   det,   og  
lar   den   gå   i   noen  
sekunder.   Fyller   inn  
antall   sider   når   den  
stopper.   
 

- Går   tilbake   til  
Oversikt   og   ser   at  
tallene   har   endret   seg.  
 

I   Oversikt:   “ Og   her   blir   det  
vel   andre   tall   etterhvert   når  
jeg   begynner   å   lese..”.  
 
Likte   at   alle   boksene   i  
Oversikt   var   røde   og   like,  
synes   det   så   ryddig   og   fint  
ut,   tenkte   ikke   noe   over   at  
ikonene   var   annerledes,   og  
likte   det.  
 
Likte   det   som   stod   i  
boksene   under   Statistikk,  
og   synes   det   var  
motiverende   å   se   hva   man  
kan   klare,   og   at   det   kunne  
få   lyst   til   å   prøve   hardere  
hvis   man   ikke   var   fornøyd.   
 
Oversikt,   tall:   Synes   de   var  
litt   rare   etter   at   han   testet  
Stoppeklokka,   som   kunne  
skyldes   høyt   sideantall   i  
forhold   til   tiden,   og   feil   i  
regnestykket.  
 

- Selv   om   knappene   i  
stoppeklokka   hadde  
kjente   symboler,   er   det  
ikke   sikkert   de   ble  
oppfattet   som   knapper.  
 

eller  
 

- Beboer   testet   ikke  
stoppeklokka   av   seg  
selv   bevisst   fordi   det  
hadde   blitt   “feil”   å  
fylle   inn   når   han   ikke  
hadde   lest.  

- Prøver   å   legge   til  
appen   som   snarvei   på  
hjemskjerm,   men   får  
det   ikke   helt   til.   

Liker   at   appen   har   en   egen  
logo   som   gir   et   hint   om   hva  
det   er,   og   sier   at   han   skal   få  
lagt   inn   lesing   på   ukeplanen  
ordentlig   i   stedet   for   å   ha   to  
lapper   der.   

- Selv   om   beboer   har  
gitt   uttrykk   for   at   det  
ikke   er   noe   han   ser   på  
som   vanskelig   innen  
teknologi,   kan   det  
dukke   opp   ting   ved  
interaksjon   som   viser  
det   motsatte.  

 

111  



/

6.5.2   Beboer  
I  denne  underkategorien  trekkes  det  frem  resultater  fra  brukertestingen  som  kan  ha  påvirket              
beboers  opplevelse  av  appen  og  testingen.  Andre  resultater  om  beboer  under  testingen  trekkes              
også  frem.  De  viser  blant  annet  at  hvor  og  hvordan  man  gjennomfører  testingen  kan  ha  noe  å  si                   
for  opplevelse  og  trygghet,  og  at  feil  i  løsninger  kan  skape  forvirring.  Resultatene  er  hentet  fra                 
Brukertesting   av   app   i   miljø   (5.5.1).   
 

Nøkkelobservasjoner Implikasjoner   for   tilrettelegging  

- Gjennomførte   testing   på   rommet   til  
beboer,   hvor   appen   også   mest   sannsynlig  
blir   brukt.   
 

- Tester   på   beboers   eget   nettbrett.  
 

- Fikk   ikke   spesifikke   oppgaver,   men  
beskjed   om   å   bare   klikke   seg   rundt   sånn  
han   ønsket  

- Ved   å   teste   i   appens   naturlige   miljø   uten  
konkrete   oppgaver,   får   man   testet   om  
appen   er   intuitiv   for   en   YMD.   Personen  
med   demens   handler   slik   h*n   føler   det   er  
naturlig,   som   kan   gi   et   bedre   innblikk   i  
hvordan   appen   faktisk   ville   blitt   brukt.  
 

- Hvis   mer   tid:   Kunne   testet   med   scenario  
hvor   beboer   fikk   i   oppgave   å   late   som   at  
han   skulle   lese,   bruke   stoppeklokken   og  
måtte   fylle   inn   sidetall   når   han   var   ferdig.  
 

- De   høye   tallene   som   dukket   opp   i  
Oversikt   gjorde   at   han   ble   litt   forvirret  
(kanskje   tenkte   at   han   hadde   gjort   noe  
feil?)  

- Feil   i   app   kan   virke   ekstra   forvirrende   for  
mennesker   med   demens   av   mild/moderat  
grad   de   har   et   større   ønske   om   å   forstå,  
og   kan   dermed   tenke   at   det   var   de   som  
gjorde   noe   feil.  

- Innrømmer   at   han   synes   det   er   vanskelig  
å   komme   i   gang   med   lesingen,   og   at   han  
skal   begynne   når   jeg   har   dratt   eller   neste  
dag   (også   sagt   tidligere).   
 

- Føler   det   er   enda   mer   motiverende   å  
komme   i   gang   med   lesingen   nå   som   han  
faktisk   har   appen,   som   han   selv   har   vært  
med   på   å   lage.   

- Er   ærlig   og   sier   det   han   tenker   og   mener.  

- Beboer   forteller   at   han   nå   har   blitt   med   i  
snekkergruppa,   hvor   han   lærer   nye   ting  
og   får   brukt   hodet   litt   mer.  
 

- Sjekker   Facebook   når   det   popper   opp  
varsler   når   han   får   koblet   seg   på   nett.  
 

- Svarer   “Ja…”   når   jeg   kommenterte   at   det  
var   bra   han   hadde   fått   sjekket   Facebook  
da   det   var   noe   han   ønsket   å   få   gjort  

- I   stand   til   å   gjennomføre   ting   han   har  
ønske   om   å   gjøre.  
 

- Gir   inntrykk   av   at   snekkergruppa   var  
viktigere   enn   å   sjekke   Facebook   ved   at  
han   forteller   det   selv.  
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6.6   Hovedfunn  
Under  presenteres  hovedfunn  fra  analysen  som  er  relevante  for  å  kunne  besvare             
forskningsspørsmålet: Hvordan  kan  yngre  mennesker  delta  i  en  designprosess  av  en  teknologisk             
løsning?  Funnene  struktureres  med  relevante  overordnede  temaer,  som  vil  bli  delt  inn  i  to               
delspørsmål   i   kapittel   7:   Diskusjon.   
 
 
Fokus   angående   deltaker  
1. Livserfaring,  fortid,  behov,  interesser,  ferdigheter  og  hverdag  er  viktig  å  ta  hensyn  til  og               

fokusere  på  i  samarbeid  med  YMD,  da  dette  kan  ha  mye  å  si  for  behovet  som  skal                  
tilfredsstilles,   og   for   bedre   tilrettelegging   av   metoder   og   oppgaver.   
 

Tilrettelegging   for   utfordringer   og   deltakelse  
2. I  PD-prosjekter  med  YMD  bør  avgjørelsen  om  deltakere  skal  delta  i  grupper  eller              

individuelt  vurderes  på  bakgrunn  av  om  det  finnes  eksisterende  grupper  eller  ikke.  Hvis              
ikke,  bør  man  være  oppmerksom  på  hvordan  forskjellige  personer  kan  påvirke  og  begrense              
hverandre  (pga.  grader  og  typer),  og  i  hvilke  situasjoner  enkeltindivider  yter  best.  Det  kan               
lønne   seg   å   gå   for   de   som   viser   mest   interesse   og   identifiserer   seg   med   behovet.   

 
Tilrettelegging   for   deltakelse   i   en   designprosess   bør   skje:  
3. På  bakgrunn  av  YMDs  livserfaring,  fortid,  behov,  interesser,  ferdigheter  og  hverdag,  som             

man  oppdager  etter  hvert  som  man  interagerer  med  personene,  som  også  kan  spille  inn  på                
YMDs   avgjørelser   om   å   delta   i   aktiviteter   eller   ikke.  
 

4. Ved  at  fokus  i  aktiviteter  handler  om  noe  YMD  klarer  å  snakke  om,  som  f.eks.  hverdag,  og                  
at  fokus  kan  være  det  samme  i  forskjellige  aktiviteter  hvis  man  opplever  at  det  resulterer  i                 
ny   innsikt   og   genererer   både   like   og   nye   resultater.  

 
5. Ved  at  man  som  forsker/designer  viser  at  man  er  interessert  i  å  lære  av  YMD,  men  tar                  

hensyn  hvis  de  gir  inntrykk  av  at  de  er  ukomfortable,  f.eks.  at  de  ikke  ønsker  å  snakke  om                   
enkelte   temaer.   

 
6. Ved  at  man  i  aktiviteter  med  teknologi  som  er  ukjent  for  YMD,  legger  til  rette  for  at                  

deltaker  selv  kan  velge  hvordan  de  ønsker  å  løse  oppgaver,  ved  å  forberede  forklaring  av                
teknologien   og   nødvendige   komponenter,   i   tillegg   til   skriftlig   oppgave   med   bilder.  

 
7. Ved  at  man  minsker  kravet  om  å  tenke  abstrakt  og  bruke  fantasi  ved  å  bruke  skisser  og                  

bilder  av  det  som  er  relevant,  for  å  forklare  og  vise  muligheter,  som  kan  trigge  ønsker  og                  
meninger   hos   YMD.   
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8. Ved  at  man  i  aktiviteter  som  krever  kreativ  tankegang  legger  til  rette  for  det  ved  å  forberede                  
eksempler  og  alternativer  som  farger,  oppsett,  ikoner  og  ordlyder,  slik  at  YMD  ser              
muligheter   og   kan   velge,   i   tillegg   til   å   kunne   komme   på   egne   forslag   basert   på   det   de   ser.   

 
9. Ved  at  man,  i  faser  som  implementasjon,  legger  til  rette  for  at  deltaker  kan  delta  på  andre                  

måter   som   kan   være   relevant   for   den   teknologiske   løsningen.  
 

10. Ved  at  man  i  testing  i  første  omgang  bør  undersøke  om  løsningen  er  intuitiv  for  YMD,  ved                  
å  ikke  gi  oppgaver,  men  la  de  gå  gjennom  den  på  egen  hånd.  I  andre  omgang,  hvis                  
deltakers  kognitive  evner  tilsier  at  de  er  i  stand  til  å  løse  oppgaver,  bør  det  gis  et  scenario                   
eller   oppgaver   relatert   til   hvordan   løsningen   faktisk   ville   blitt   tatt   i   bruk.   

 
11. Hvis  behovet  den  teknologiske  løsning  skal  tilfredsstille  er  utfordrende  for  YMD  å             

forholde  seg  til,  bør  den  være  så  enkel  som  mulig  og  påminne  deltaker  om  bruk  uten  å                  
være   påtrengende.   

 
Ansattes   rolle  

12. Det  kan  være  lurt  å  inkludere  ansatte  i  et  PD-prosjekt  med  YMD  på  sykehjem,  fordi  de  kan                  
opptre  som  støtte  for  YMD  i  aktiviteter,  og  være  nødvendig  for  at  nye  teknologiske               
løsninger   skal   bli   tatt   i   bruk   ved   at   de   kan   påminne   YMD   om   løsning   og   oppgaver.  

 
13. Nye  teknologiske  løsninger  kan  være  lettere  å  innføre  i  tidlig  fase  av  YMDs  sykdom  og                

ved  innflytting  på  sykehjem,  da  de  er  i  en  situasjon  hvor  de  er  innstilt  på  å  lære  nye  ting                    
ved   å   tilpasse   seg   nye   rutiner   og   hverdag.  

 
14. Forslag  til  behov  og  ideer  til  løsninger  som  kommer  fra  ansatte  bør  ikke  vektlegges  før  det                 

avkreftes  eller  bekreftes  ved  at  forsker/designer  interagerer  med  YMD  selv.  Ansatte            
representerer   ikke   nødvendigvis   YMDs   behov   og   ønsker.  
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7.   Diskusjon  
Hovedfunnene  som  ble  presentert  i  kapittel  6.6  Hovedfunn , vil  her  bli  diskutert  opp  mot               
lignende  forskning  presentert  i  kapittel:  2  og  3,  om  hvordan  man  kan  inkludere,  tilpasse  og                
tilrettelegge  for  deltakelse  fra  YMD.  Ansattes  rolle  vil  også  bli  diskutert,  da  det  kan  påvirke                
deltakelse   og   løsningen.  
 
For   å   lettere   kunne   diskutere   funnene,   deles   det   inn   i   tre   delspørsmål.  
1. Hva   bør   fokuseres   på   angående   deltaker   for   å   finne   behov   man   kan   gå   videre   med?  
2. Hvordan  kan  man  tilrettelegge  for  utfordringer  YMD  har  i  tidlige  og  senere  faser  av               

designprosessen?  
3. Hvilken   rolle   kan   ansatte   ha   med   tanke   på   deltakelse   og   løsning?  

 
Under  det  første  spørsmålet  diskuteres  det  hva  man  bør  fokusere  på  og  ta  hensyn  til  for  å  bli                   
kjent  med  deltaker,  og  finne  et  behov  man  kan  gå  videre  med  i  designprosessen.  Under  det                 
andre  spørsmålet  diskuteres  det  hvordan  man  kan  tilrettelegge  for  utfordringer  YMD  og             
mennesker  med  demens  har,  for  at  deltakerne  kan  delta  i  aktiviteter  som  inngår  i  en                
designprosess,   og   hva   ansattes   rolle   kan   ha   å   si   for   deltakelse.   
 
Jeg  erfarte  at  mye  henger  sammen  og  påvirker  hverandre,  som  kan  gjøre  det  utfordrende  å  skille                 
funn  fra  hverandre.  Funnene  er  delt,  men  henger  sammen  og  må  forstås  sammen.  Jeg  vil  forsøke                 
å   løfte   diskusjonen   med   de   tre   delspørsmålene.   
 

7.1   Fokus   angående   deltaker  
Livserfaring,   fortid   og   behov   
En  persons  livserfaring  og  fortid  kan  ha  mye  å  si  for  hvilke  behov  og  ønsker  man  har.  Lindsay  et                    
al.  (2012)  trekker  frem  viktigheten  av  at  et  empatisk  forhold  og  respekt  for  deltakers               
livserfaringer  er  viktig  for  at  man  skal  kunne  jobbe  godt  sammen  og  forstå  deltakeren.  Et  av                 
punktene  de  trekker  frem  handler  om  å  være  oppmerksom  på  effekten  av  deltakers  erfaringer  og                
følelsene  knyttet  til  de.  Behov  som  dukket  opp  i  min  prosess  handlet  om  ting  som  var  viktige  for                   
deltaker  før,  og  som  fortsatt  føles  viktige  nå,  som  blant  annet  det  valgte  behovet  om  å  forbedre                  
leseferdighetene  som  var  knyttet  til  tidligere  arbeidsliv  og  hobby.  Små  ytringer  fra  personer  med               
demens  (Hendriks  et  al.,  2014),  som  for  eksempel  behov  som  kan  virke  hverdagslige  og               
betydningsløse  for  oss,  kan  være  svært  viktige  for  personen  med  demens  (Lindsay  et  al.,  2012).                
For  at  små  ytringer  skal  gi  et  inntrykk  av  at  de  er  viktige,  bør  man  være  oppmerksom  på                   
repetisjon  av  samme  og  lignende  ytringer.  Gündogdu  et  al.  (2017)  mener  også  at  livserfaringen               
til  deltaker  er  viktig  med  tanke  på  interesse  for  å  bruke  løsningen  som  lages.  Hvis  man  fokuserer                  
på  det  empatiske  forholdet  og  respekt  for  deltaker  (Lindsay  et  al.,  2012),  og  tilpasser               
datainnsamlingsmetoder  til  omstendighetene  (Hendriks  et  al.,  2014),  bør  det  være  mulig  for             
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designer  å  få  et  innblikk  i  deltakers  fortid  og  livserfaringer,  som  kan  lede  frem  til  behov  og                  
ønsker   deltaker   har.  
 
Behovene  som  dukker  opp  kan  som  sagt  være  knyttet  til  livserfaringer  og  fortid,  men  de  kan                 
også  være  knyttet  til  alder  og  livssituasjon.  Millenaar  et  al.  (2017)  fant  ut  at  noe  av  det  som                   
skiller  behov  hos  eldre  med  demens  (EMD)  fra  de  de  hos  yngre,  er  disse  situasjonene.  Temaer                 
som  stakk  seg  frem  i  studiet  til  Roach  og  Drummond  (2014)  var  det  traumatiske  ved  å  miste                  
jobb  og  behovet  for  meningsfulle  aktiviteter.  Det  valgte  behovet  om  å  forbedre  leseferdighetene              
kan  ses  i  sammenheng  med  begge  ved  at  lesing  var  en  viktig  del  av  arbeidslivet  hans,  men  som                   
han  på  grunn  av  livssituasjonen  ikke  har  fått  vedlikeholdt,  og  noe  som  blir  sett  på  som  en                  
meningsfull  aktivitet  i  seg  selv  og  som  fortsatt  er  viktig  å  kunne  i  den  alderen  deltaker  er  i.  Han                    
hadde  behov  for  å  tilfredsstille  et  tomrom,  som  tidligere  ble  tilfredsstilt  gjennom  jobb  og  hobby.                
Meningsfulle  aktiviteter  og  antall  tilfredsstilte  behov  er  også  faktorer  Millenaar  et  al.  (2017)              
trekker  frem  som  viktige  for  livskvaliteten  til  YMD.  Ved  å  ikke  vedlikeholde  ferdigheter,  kan               
det  videre  føre  til  tap  av  kognitive  evner  til  å  utføre  oppgaver,  som  til  slutt  kan  føre  til  tap  av                     
personlighet  (Roach  og  Drummond,  2014).  Deltaker  ville  ta  opp  lesingen  fordi  det  alltid  har               
vært  en  del  av  personligheten  hans,  men  som  han  ikke  har  klart  å  vedlikeholde  etter  at  han                  
sluttet  i  jobben  og  flyttet  på  sykehjem,  som  gjør  det  enda  vanskeligere  å  ta  opp  igjen  på  grunn                   
av  reduserte  kognitive  evner.  Orpwood  et  al.  (2010)  mener  det  er  viktig  å  adressere  behov  hos                 
mennesker  med  demens  (MMD)  som  er  viktige  for  livskvaliteten  deres,  og  at  dette  bør  gjøres                
ved  å  snakke  med  personene  direkte.  De  trekker  også  frem  at  man  bør  fokusere  på  brukerbehov                 
fremfor  teknologisk  gjennomførbarhet  (Orpwood  et  al.,  2010),  noe  jeg  kan  si  meg  enig  i  for  de                 
tidligere  fasene  i  designprosessen,  men  hvis  man  har  et  mål  om  å  komme  frem  til  en  mer                  
høyoppløselig  løsning,  bør  teknologisk  gjennomførbarhet  tas  hensyn  til  i  senere  faser  som             
prototyping   og   implementasjon.   
 
Noe  som  er  mer  vanlig  blant  YMD  enn  EMD,  er  typen  alkoholrelatert  demens  (Mulders  et  al,                 
2014;  Ridley  et  al.,  2013),  som  er  viktig  å  godta  at  ikke  deltaker  ønsker  å  snakke  om  da  det  kan                     
ha  vært  en  vanskelig  tid  i  livet  deres.  Deltakeren  som  var  med  gjennom  hele  prosessen  var                 
innstilt  på  å  ha  en  positiv  innstilling,  og  hvis  han  kom  inn  på  noe  relatert  til  tidligere  forhold  til                    
alkohol,  byttet  han  fort  tema.  Ha  gav  et  inntrykk  av  at  han  ikke  ønsket  å  snakke  om  eller  bry                    
andre  med  sykdommen  eller  livserfaringene  knyttet  til  den.  Det  at  deltaker  ikke  ønsker  å  snakke                
om  ting  som  kan  være  avgjørende  for  utforming  av  løsningen  og  om  den  blir  brukt  eller  ikke,                  
kan  være  utfordrende.  I  en  slik  situasjon  kan  det  være  nødvendig  å  involvere  andre  som  kjenner                 
deltaker,   i   mitt   tilfelle   ansatte,   som   vil   bli   diskutert   i   avsnittet   “Ansattes   rolle”.   

 
Interesser,   ferdigheter   og   hverdag   
Interesser  og  ferdigheter  er  en  del  av  YMDs  livserfaringer,  som  har  vært  og/  eller  er  en  del  av                   
hverdagen,  og  som  kan  være  bakgrunnen  for  behov  som  dukker  opp.  I  prosessen  erfarte  jeg  at                 
interesse  spiller  inn  på  flere  ting:  at  designer  viser  respekt  og  interesse  for  å  lære  av  deltakerne                  
(Lindsay  et  al.,  2012),  at  deltakers  interesse  for  prosjektet  og  for  å  lære  nye  ting  kan  ha  noe  å  si                     
for  deltakelse,  og  at  interesse  for  og  erfaring  med  teknologi  kan  påvirke  YMDs  valg  om  å  delta                  
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prosjekter  og  i  aktiviteter  med  fokus  på  teknologi .  I  likhet  med  andre  forskere  (Lindsay  et  al.,                 
2012;  Orpwood  et  al.,  2010)  erfarte  jeg  at  det  å  fokusere  på  hverdagen  til  YMD  i  aktiviteter  for                   
å  få  kunnskap  om  deres  interesser  og  ferdigheter,  og  hva  de  eventuelt  savnet,  fungerte  bra.  Jeg                 
valgte  å  fokusere  på  deltakers  hverdag  i  flere  aktiviteter  fordi  jeg  erfarte  at  det  var  noe  de  klarte                   
å  snakke  om  og  en  viktig  del  av  livet  deres  med  tanke  på  tilknytningen  til  sykehjemmet.  Jeg                  
erfarte  at  forskjellige  metoder  kunne  generere  forskjellige  og  like  resultater,  hvor  like  resultater              
kunne  brukes  for  å  styrke  ytringer  hvis  de  ble  repetert,  og  nye  kunne  være  behov  og  ferdigheter                  
som  ikke  tidligere  hadde  blitt  nevnt,  som  var  viktig  å  ta  med  videre  i  prosessen.  Terp  et  al.                   
(2017)  erfarte  at  PD  fungerte  som  et  sted  for  læring  ved  at  deltakerne  oppdaget  og  utviklet  nye                  
ferdigheter  ved  å  delta,  og  at  det  kan  styrke  deres  oppfattelse  av  egen  verdi  som  kan  styrke                  
selvtilliten  deres.  I  Arduino-workshopen  (5.1.6 ) utfordret  jeg  ferdighetene  til  deltaker  ved  å  gi              
han  oppgaver  med  teknologi  han  ikke  kjente  til  fra  før,  og  utfordret  han  også  til  å  tenke  kreativt                   
under  prototyping,  noe  han  først  sa  at  han  ikke  var  noe  god  på,  men  endret  mening  da  vi  var                    
ferdige.  Disse  aktivitetene  ble  også  planlagt  på  bakgrunn  av  deltakers  interesse  for  og  erfaring               
med  teknologi,  samt  interessen  for  å  lære  nye  ting  og  ta  utfordringer.  Jeg  tror  interessen  for  å                  
lære  nye  ting  i  seg  selv  er  viktig  for  at  deltaker  ønsker  å  delta  i  et  PD-prosjekt  og  aktiviteter  som                     
hører  til,  og  at  følelsen  av  mestring  er  viktig  for  YMD.  For  at  de  skal  kunne  føle  mestring,  er  det                     
viktig  at  metoder  og  aktiviteter  tilrettelegges  for  deltakernes  interesser  og  ferdigheter,  som  vil              
bli   diskutert   mer   senere.  
 
Gündogdu  et  al.  (2017)  hadde  ikke  fokus  på  PD,  og  snakket  med  ansatte  fremfor  beboerne  på                 
sykehjemmet.  De  konkluderte  i  sitt  prosjekt  med  at  en  teknologisk  løsning  bør  ta  hensyn  til                
MMDs  personlige  interesser  og  livserfaringer  for  at  de  skal  få  lyst  til  å  interagere  med  den,  som                  
viser  at  riktig  fokus  er  viktig  og  at  PD  kan  være  en  passende  tilnærming  for  å  oppnå  det.  I  min                     
prosess  ønsket  deltaker  at  arbeidet  skulle  lede  frem  til  noe  han  faktisk  kunne  bruke,  og  viste                 
interessen  for  appen  da  den  ble  introdusert  for  ham,  da  den  var  basert  på  en  interesse  og  et                   
behov  han  selv  hadde.  I  motsetning  til  flere  eldre  med  typiske  karakteristikker  som  gjør               
teknologisk  utstyr  vanskelig  å  bruke  (Joshi  og  Bratteteig,  2015),  syntes  ikke  deltaker  at  appen               
var  vanskelig,  men  heller  enkel  og  funksjonell  (5.5.1) . I  mitt  tilfelle  kan  en  hektisk  hverdag  og                 
godt  etablerte  rutiner  være  en  grunn  til  at  løsningen  ikke  ble  tatt  i  bruk,  så  vidt  jeg  kunne  se.  Det                     
er  usikkert  om  deltaker  gikk  inn  i  appen,  men  lot  være  å  bruke  den,  da  det  ikke  var  lett  for  meg  å                       
se  det  med  mindre  han  brukte  stoppeklokken  eller  oppgavene .  Lindsay  et  al.  (2012)  påpeker               
viktigheten  av  å  ta  hensyn  til  eksisterende  rutiner  for  at  en  løsning  blir  brukt  eller  ikke,  noe                  
Arntzen  et  al.  (2016)  er  enige  i,  og  mener  at  løsningen  bør  passe  bra  inn  eller  være  en  bedre                    
løsning  enn  den  hverdagslige  praksisen  og  etablerte  strategier.  Når  appen  skulle  tilfredsstille  et              
behov  og  støtte  en  ferdighet  som  ikke  hadde  vært  en  del  av  deltakers  hverdag  på  lenge,  ble  det                   
enda  mer  utfordrende  å  skulle  innføre  en  ny  teknologisk  løsning,  som  også  krever  endring  i                
rutinene  ved  å  ta  seg  tid  til  lesing.  Deltaker  var  med  på  å  teste  ulike  former  for  påminnelse  uten                    
å  involvere  ansatte  da  han  var  opptatt  av  å  ikke  bry  andre  med  sitt,  som  nevnt,  men  det  kan  også                     
hende  at  behovet  i  seg  selv  ble  for  utfordrende  å  innføre  i  en  allerede  hektisk  hverdag  med                  
mange   aktiviteter.   
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I  en  slik  kontekst  med  YMD  bør  man  fokusere  på  noe  de  klarer  å  snakke  om,  f.eks.  hverdagen,                   
og  tilpasse  metoder  for  å  lære  om  dem  og  deres  interesser,  ferdigheter,  livserfaringer  og  behov,                
og  være  oppmerksom  på  dette  for  å  kunne  tilrettelegge  for  deltakelse  senere  i  prosessen,  og                
videre  ivareta  det  i  den  endelige  løsningen.  Et  empatisk  forhold  (Lindsay  et  al.,  2012)  er  viktig                 
for  å  bli  kjent,  og  for  å  kunne  forstå  når  en  deltaker  ikke  ønsker  å  snakke  om  enkelte  temaer,                    
spesielt   i   samarbeid   med   YMD   med   alkoholrelatert   demens.  
 

 
7.2   Tilrettelegging   for   utfordringer   og   deltakelse  
Alt  som  diskuteres  i  delkapittelet  over,  anser  jeg  som  viktige  å  ta  hensyn  til  for  å  best  mulig                   
kunne  tilrettelegge  for  deltakelse  i  et  PD-prosjekt  og  aktivitetene  som  hører  til.  Her  vil  jeg  prøve                 
å   diskutere   hvordan   man   kan   tilrettelegge   for   at   YMD   kan   delta.  
 
Dannelse   av   grupper   eller   individuell   deltakelse   
I  begynnelsen  av  prosjektet  ønsket  jeg  å  få  med  så  mange  deltakere  som  mulig,  noe  som  viste                  
seg  å  ikke  være  så  lett  og  som  førte  til  at  jeg  endte  opp  med  én  deltaker.  Mulders  et  al.  (2014)                      
skriver  at  det  kan  være  vanskelig  å  forme  grupper  med  YMD  på  grunn  av  den  store  variasjonen                  
av  typer  og  grader,  kombinert  med  høyere  forekomst  av  nevropsykotiske  symptomer.  Selv  om              
beboerne  jeg  intervjuet  hadde  samme  type,  hadde  de  forskjellig  grad,  og  var  svært  forskjellige               
som  personer.  Lindsay  et  al.  (2012)  erfarte  at  det  var  nyttig  å  samarbeide  med  allerede                
eksisterende  grupper.  Dette  var  vanskelig  å  få  til  på  avdelingen  jeg  samarbeidet  med,  da  få  kom                 
overens  med  hverandre  og  beboerne  ikke  alltid  var  med  på  de  samme  aktivitetene.  Deltaker  B2                
deltar  på  mange  aktiviteter,  også  på  noen  med  de  på  dagsenteret,  men  det  hadde  vært  vanskelig                 
å  samle  de  og  finne  riktig  tidspunkt  da  flere  av  de  fortsatt  bor  hjemme  og  har  andre  rutiner  enn                    
B2.   
 
Joshi  og  Bratteteig  (2015)  trekker  frem  viktigheten  av  å  være  selektiv,  og  gå  videre  med                
deltakerne  som  ønsker  å  bidra  i  designprosessen,  fremfor  å  delta  av  høflighet.  Lindsay  et  al.                
(2012)  skriver  også  om  noe  lignende,  og  at  det  er  viktig  å  gå  videre  med  de  deltakerne  som                   
engasjerer  seg  mest,  identifiserer  seg  med  problemet  og  ønsker  å  adressere  det.  I  min  prosess                
erfarte  jeg  at  YMD  ikke  deltar  av  høflighet,  men  kun  hvis  de  faktisk  ønsker  det.  Et  unntak  kan                   
være  hvis  ansatte  de  kjenner  fra  før  spør  og  deltar  selv,  men  selv  om  B1  muligens  deltok  i  første                    
workshop  for  å  være  høflig  mot  den  ansatte,  gikk  hun  da  hun  var  lei,  selv  om  den  ansatte  ble                    
sittende.  Siden  B2  alltid  deltok  og  viste  interesse,  ble  prosessen  mer  tilpasset  han,  i  tillegg  til  at                  
det  valgte  behovet  var  noe  han  ønsket  å  adressere.  Orpwood  et  al.  (2010)  nevner  også  de  to                  
faktorene  kognitive  evner  og  miljø,  som  kan  spille  inn  på  aktivitetene  og  deltakers  velvære,  og                
mener  at  disse  må  jobbe  sammen  for  at  velvære  skal  oppnås.  Gjennom  flere  aktiviteter  erfarte                
jeg  at  B2  åpnet  seg  mer  da  vi  var  på  tomannshånd  og  på  rommet  hans  fremfor  et  felles  TV-rom.                    
I  første  workshop  hvor  B1  også  deltok,  unnskyldte  han  også  på  en  måte  B1s  oppførsel  da  hun                  
måtte  røyke,  ved  å  ville  avslutte  aktiviteten  ordentlig.  Da  det  bare  ble  oss  i               
Arduino-workshopen,  sa  han  at  han  var  fornøyd  med  det  fordi  det  var  lettere  å  få  ting  gjort,  i                   
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tillegg  til  å  spørre  om  ting.  Han  har  også  fortalt  at  aktiviteten  han  setter  mest  pris  på,  er  turen                    
med   Frisklivssentralen   fordi   miljøet   og   samtaleemnene   er   annerledes.   
 
Tilrettelegging   i   tidlige   faser   
Det  er  viktig  med  god  forståelse  av  livserfaring,  behov,  ferdigheter  og  interesser  for  å  kunne                
tilrettelegge  for  deltakelse  av  YMD,  som  beskrives  i  over.  Flere  trekker  frem  at  det  kan  være                 
vanskelig  for  MMD  og  andre  med  nedsatte  kognitive  evner  å  forstå  fantasi  og  tenke  abstrakt                
(Lindsay  et  al.,  2012;  Hendriks  et  al.,  2014;  Joshi  og  Bratteteig,  2015;  Dawe,  2007).  For  å                 
tilrettelegge  for  dette  har  blant  annet  Lindsay  et  al.  (2012)  sett  nytten  av  fysiske  gjenstander  for                 
å  trigge  diskusjon,  tanker  og  historier.  Dawe  (2007)  brukte  teknologiske  probes for  å  minske               
kravet  om  å  tenke  abstrakt,  og  legge  til  rette  for reflection-in-action og knowing-in-action. Jeg               
erfarte  at  noen  hadde  vanskeligere  for  å  tenke  abstrakt  enn  andre,  som  kan  komme  av  grad  av                  
demens.  B1  hadde  blant  annet  vanskelig  for  å  forstå  spørsmål,  men  kom  på  en  historie  da  jeg                  
kommenterte  sofaen  vi  satt  i,  og  hva  slags  type  musikk  hun  liker  da  jeg  så  CD-ene  hennes.  De                   
andre  forstod  spørsmål  og  klarte  å  svare  på  ting  de  ikke  så  rett  foran  seg.  I  de  tidlige  fasene  som                     
handler  mer  om  å  bli  kjent  enn  å  designe,  erfarte  jeg  blant  annet  i  første  workshop  (5.1.5)  at                   
bilder  i  stedet  for  fysiske  gjenstander  kunne  være  en  god  støtte  for  samtaleemner,  og  at  et                 
skjema  med  spørsmål  jeg  ønsket  svar  på  fungerte  bra  for  å  holde  fokus  på  rett  ting.  Da  vi  skulle                    
velge  behov  og  tenke  ut  ideer  (5.2.3),  hadde  jeg  derimot  ikke  forberedt  noe  da  jeg  tenkte  vi                  
skulle  skisse  sammen.  Jeg  la  merke  til  at  det  var  vanskelig  for  deltaker  å  bruke  fantasien  og                  
komme  på  ideer  selv,  men  hvis  jeg  foreslo  noe  og  skisserte  et  forslag,  klarte  han  å  dele  tanker                   
rundt  det.  Det  var  lettere  for  han  å  si  hva  han  ønsket  at  løsningen  skulle  gjøre,  enn  å  bruke                    
fantasien  og  komme  på  ideer  til  hvordan  det  kunne  løses.  Det  kan  hende  bilder  av  f.eks.                 
forskjellig  type  teknologi  og  ting  relatert  til  lesing  for  å  se  muligheter  kunne  fungert  bra  i  en  slik                   
aktivitet.   
 
Hendriks  et  al.  (2014)  mener  at  metodene  bør  tilpasses  omstendighetene,  blant  annet  med  tanke               
på  MMDs  evner  til  å  tenke  abstrakt.  I  tillegg  til  dette  tror  jeg  det  er  viktig  å  legge  til  rette  for  et                       
tema  de  klarer  å  snakke  om,  og  tilpasse  metoder  etter  ferdighetene  deres  med  tanke  på  hvordan                 
de  kan  delta  og  bidra.  Jeg  tror  også  det  er  viktig  at  man  ikke  bruker  for  mange  fagbegreper  hvis                    
man  skal  forklare  noe  uten  å  ha  noe  å  vise  til.  Da  B2  gav  meg  en  touchstone  tour  (5.2.1),  spurte                     
jeg  om  han  kunne  gi  meg  en  omvisning  og  forklarte  hensikten.  Da  vi  tegnet  et  customer  journey                  
map  (5.2.2),  brukte  jeg  begrepet,  men  hadde  skrevet  en  forklaring  med  et  eksempel  som  han                
leste  gjennom  før  vi  begynte  og  forklarte  at  vi  skulle  fokusere  på  hverdagen  hans  i  stedet  for  en                   
tjeneste.  Han  brukte  eksempelet  i  begynnelsen  for  å  forstå  oppsettet,  men  etterhvert  som  det               
handlet  mer  om  hverdagen  gikk  ting  lettere.  I  Arduino-workshopen  (5.1.6),  som  kan  ligne              
Dawes  (2007)  teknologiske  probes til  en  viss  grad,  forberedte  jeg  en  skriftlig  oppgave  på  norsk                
med  bildet  av  koblingen,  et  skriv  om  Arduino  og  komponentene  vi  skulle  bruke,  i  tillegg  til  å  ha                   
med  en  bok  med  oppgaver  til  Arduino  hvis  de  ønsket  å  gjøre  mer.  Aktiviteten  med  Arduino  ble                  
valgt  på  bakgrunn  av  ting  som  kom  frem  i  intervjuene  og  den  første  workshopen,  blant  annet  at                  
de  hadde  kjennskap  til  en  del  teknologi  og  ikke  anså  det  som  vanskelig  å  bruke.  Det  kom  også                   
frem  at  B2  likte  å  utvikle  nye  ferdigheter,  som  jeg  tolket  som  at  han  også  var  åpen  for                   
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utfordringer.  Orpwood  et  al.  (2010)  erfarte  at  ledetråder  gir  mest  effekt  gitt  muntlig,  med  lyd                
eller  tekst,  fremfor  bilder  eller  video  som  gir  mulighet  for  kopiering.  På  første  oppgave               
observerte  jeg  at  han  brukte  den  skriftlige  oppgaven  på  norsk  sammen  med  bildet,  og  sjekket                
instruksjonene  for  å  se  hvilke  komponenter  han  skulle  bruke.  Da  han  gjorde  oppgaver  fra  boka,                
leste  han  ikke  instruksjonene  fordi  de  var  på  engelsk,  og  så  derfor  bare  på  bildet.  I  stedet  for  å                    
bare  kopiere  av  bildet,  fant  han  derimot  en  annen  måte  for  å  plassert  komponentene  riktig  ved  å                  
lese  av  tall  og  bokstaver.  Selv  om  han  delvis  kopierte,  ønsket  han  likevel  å  forstå  komponenter                 
og  finne  en  måte  å  løse  oppgaven  på  uten  instruksjoner.  Dette  viser  også  interessen  hans  for  å                  
lære   nye   ting   og   et   ønske   om   å   forstå,   i   likhet   med   customer   journey-aktiviteten.  
 
Hendriks  et  al.  (2014)  nevner  som  et  punkt  at  forskjellene  og  maktrelasjonen  mellom  designer               
og  personen  man  designer  for  er  for  stor  til  at  man  kan  snakke  om  likestilling  i  deltakelse,  og  at                    
gjensidig  læring  kan  være  vanskelig  å  oppnå  på  grunn  av  MMDs  manglende  evne  til  å  lære  nye                  
metoder  og  verktøy.  Selv  erfarte  jeg  at  hvis  personen  med  demens  er  interessert  i  å  lære  nye                  
ting,  og  ønsker  og  kan  forstå  hensikt  med  metoder  og  aktiviteter  hvis  det  blir  tilrettelagt  for                 
(f.eks.  en  skriftlig  forklaring),  og  deltar  gjennom  hele  aktiviteten,  viser  det  at  han  har  forstått  og                 
lært  metoden  der  og  da.  På  bakgrunn  av  det  mener  jeg  at  YMD  kan  være  i  stand  til  å  lære                     
metoder  og  verktøy in  action, og  at  ved  å  tilrettelegge  for  bedre  forståelse  med  eksempler  og                 
tekst,  kan  det  resultere  i knowing-in-action (Dawe,  2007) og  gjennomføring  av            
metoden/aktiviteten.   
 
Tilrettelegging   i   senere   faser   
I  senere  faser  av  designprosessen  er  det  fortsatt  viktig  å  tilrettelegge  for  deltakelse  som  diskutert                
over,  men  siden  aktivitetene  her  krever  enda  mer  refleksjon  og  valg,  blir  måten  å  tilrettelegge  på                 
enda  viktigere.  Her  er  det  også  viktig  at  deltaker  identifiserer  seg  med  behovet  det  skal  designes                 
for,  da  forståelse  av  problemområdet  er  viktig  for  å  kunne  se  for  seg  løsninger  (Bråthen  et  al.,                  
2019;   Joshi   og   Bratteteig,   2015).   
 
Bell  og  Leong  (2019)  fant  ut  at  YMD  selv  har  ønsker  om  å  delta  i  utformingen  av  teknologiske                   
løsninger  for  dem,  og  oppdaget  at  de  med  relevant  utdanning  og  erfaring  innenfor  IT  var  ekstra                 
ivrige.  De  mener  også  at  det  er  et  behov  for  bedre  forskningsmetoder  når  man  designer  for  og                  
med  YMD,  og  at  metoden  bør  skille  de  yngre  fra  eldre  og  se  det  unike  ved  hver  person  (Bell  og                     
Leong,  2017).  Lindsay  et  al.  (2012)  mener  at  man  bør  designe  personlig  tilpassede  prototyper  og                
gå  i  dybden  for  å  utforske  tanker  og  opplevelser  rundt  de,  og  bruke  tilpassede  designoppgaver                
for  at  MMD  skal  kunne  delta  i  utformingen  av  en  personlig  tilpasset  løsning.  I               
prototypingsfasen  valgte  jeg  å  gå  for  velkjent  klipp  og  lim,  i  stedet  for  å  designe  direkte  i  Figma                   
(5.3.4),  fordi  jeg  ønsket  at  han  skulle  delta  ved  å  ha  flere  arbeidsoppgaver,  i  tillegg  til  å  velge  og                    
reflektere.  Jeg  brukte  Figma  til  å  forberede  en  prototype  (4.4.3.3)  med  det  jeg  og  deltaker  hadde                 
diskutert  angående  løsningen,  og  tok  med  eksempler  og  alternativer  på  oppsett,  farger,  former,              
ikoner,  og  tekstalternativer  med  forskjellige  ordlyder  og  oppsett  av  tekst.  Prototypen  var  i  stor               
grad  personlig  for  deltaker,  da  det  var  hans  behov  og  ønsker  til  løsningen  den  fokuserte  på.  I                  
begynnelsen  sa  deltaker  at  han  ikke  var  så  god  med  det  kreative,  men  da  vi  var  ferdig  var  han                    
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fornøyd  med  innsatsen  og  resultatet.  Jeg  erfarte  at  det  å  tilrettelegge  med  forskjellige  eksempler               
og  alternativer  fungerte  svært  bra  da  han  tok  i  bruk  mye  av  det,  i  tillegg  til  at  det  fikk  han  til  å                       
reflektere  over  det  han  ikke  ville  ha  og  klarte  å  komme  på  egne  forslag  inspirert  av  det  han  så                    
foran  seg.  Da  han  så  fargealternativene,  kom  han  f.eks.  med  forslaget  om  at  funksjoner  burde  ha                 
hver  sin  farge,  og  at  valg  innenfor  funksjonene  kan  være  av  samme  farge  eller  en  lysere/mørkere                 
versjon  av  den.  Han  kom  også  med  et  forslag  om  å  legge  inn  en  underoverskrift  for  å  dele  inn                    
innholdet  i  “Oversikt”  (5.3.4).  Hvis  han  ikke  hadde  klart  å  komme  på  egne  forslag,  kunne                
eksemplene  og  alternativene  følt  begrenset,  som  kunne  resultert  i  noe  han  egentlig  ikke  var  helt                
sikker  på  om  han  ville  ha.  Hadde  jeg  derimot  gjennomført  aktiviteten  i  Figma,  kunne  valget  blitt                 
for   stort   og   åpent.   
 
I  implementasjonsfasen  kan  det  være  vanskelig  for  deltaker  å  delta.  Hvis  løsningen  hadde  vært               
fysisk,  kunne  deltaker  deltatt  ved  å  hjelpe  til  med  byggingen,  ettersom  oppgavene  i              
Arduino-workshopen  falt  i  smak,  men  dette  var  ikke  tilfelle.  Siden  implementasjon  kan  være              
tidkrevende,  kan  det  føre  til  at  MMD  føler  mindre  tilhørighet,  da  hyppige  møter  kan  være  en                 
viktig  del  for  at  de  føler  at  de  bidrar  med  noe  (Lindsay  et  al.,  2012).  For  å  tilrettelegge  for                    
deltakelse  uten  at  jeg  var  tilstede,  ble  vi  enige  om  en  leseoppgave  for  at  deltaker  kunne  teste                  
nåværende  leseferdigheter  og  ideer  som  var  knyttet  til  selve  løsningen.  Dette  kan  også  være               
nyttig  med  tanke  på  om  det  er  noen  endringer  som  måtte  gjøres  for  å  tilpasse  deltakers  kognitive                  
evner.  I  samme  fase  erfarte  jeg  også  hvilken  påvirkning  PD  og  nær  kontakt  med  deltaker  kan                 
påføre  designer,  da  man  kan  få  dårlig  samvittighet  for  ikke  få  implementert  alt  man  snakket  om                 
i  prototypen.  Derfor  er  det  viktig  vektlegge  teknologisk  gjennomførbarhet  mer  i  senere  faser,              
men   likevel   ha   brukerbehov   i   bakhodet   (Orpwood   et   al.,   2010).  
 
Når  det  kommer  til  valg  av  teknologi,  var  han  ganske  bestemt  på  at  han  ville  ha  en  løsning  på                    
nettbrett.  Jeg  forsøkte  å  få  han  til  å  se  for  seg  om  det  kunne  fungert  med  en  fysisk  løsning,  og                     
foreslo  blant  annet  fysiske  løsninger  for  å  påminne  han  om  å  lese,  som  et  tidsinnstilt  leselys  eller                  
en  gjenstand  han  kan  ha  med  seg  som  vibrerte  eller  plinget.  Ingen  av  forslagene  om  fysiske                 
løsninger  falt  i  smak,  da  han  ville  ha  det  så  enkelt  som  mulig,  og  helst  i  form  av  varsel  på                     
nettbrettet.  Jeg  har  også  en  mistanke  om  at  det  kan  skyldes  det  at  han  ikke  ville  bli  påminnet                   
sykdommen  ved  at  gjenstanden  ville  være  synlig  for  han,  og  kunne  blitt  et  samtaleemne  for                
andre  rundt.  Bell  og  Leong  (2019)  har  også  funnet  ut  at  YMD  ikke  vil  bruke  teknologiske                 
løsninger  som  overvåker  eller  føles  påtrengende,  som  også  kan  være  en  grunn.  Når  det  kommer                
til  valget  av  nettbrett  og  touch,  kan  det  være  en  løsning  som  kan  virke  mer  naturlig  for  MMD                   
(Gündogdu  et  al.,  2017),  og  noe  mange  YMD  har  god  kjennskap  til  fra  før.  Deltaker  hadde  også                  
erfaring  med  forskjellige  apper,  som  Spotify,  Facebook  og  Angry  Birds.  Gündogdu  et  al.  (2017)               
legger  til  at  selv  om  det  kan  virke  mer  naturlig,  er  det  også  viktig  at  det  ikke  blir  for  komplekst,                     
og  at  innholdet  bør  variere  med  graden  av  demens.  Før  og  under  prototypingsaktiviteten,              
snakket  vi  om  hva  som  var  viktig  for  han.  Han  ville  at  den  skulle  være  så  enkel  som  mulig,  men                     
at  en  oversikt  over  hvor  mange  sider  han  leste  i  timen  var  viktig  for  han  å  vite,  da  han  visste  hva                      
han   klarte   før,   og   at   det   kunne   være   motiverende   for   å   nå   et   mål.   
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Orpwood  et  al.  (2010)  kommer  med  konkrete  forslag  til  hva  man  bør  være  oppmerksom  på  med                 
tanke  på  å  designe  og  teste  en  teknologisk  løsning  for  MMD,  og  Arntzen  et  al.  (2016)  foreslår                  
mer  generelt  hva  som  er  viktig  med  tanke  på  design  og  for  at  løsningen  skal  tas  inn  i  hverdagen                    
til  YMD. Hvis jeg  sammenligner  vår  løsning  med Orpwood  et  al.  (2010)  sine  punkter  (3.3),                
oppfyller  den  flere  av  kravene.  Deltaker  syntes  at  den  var  enkel,  men  likevel  funksjonell,  og  vi                 
unngikk  forvirring  ved  at  appen  gav  rask  feedback  ved  interaksjon,  som  også  Gündogdu  et  al.                
(2017)  trekker  frem  som  viktig.  Grafikk  relatert  til  tema  var  også  med,  og  hvor  han  selv  var  med                   
på  å  velge  ikonene  som  gav  mest  mening  for  han,  i  tillegg  til  at  han  synes  at  logoen  gav  et  hint                      
om  hva  appen  handlet  om.  Jeg  erfarte  også  at  det  å  teste  uten  oppgaver  for  å  se  om  løsningen  ble                     
oppfattet  som  intuitiv  av  deltaker  (Orpwood  et  al.,  2010),  fungerte  bra  da  han  klikket  der  han                 
følte  han  kunne  klikke  og  tenkte  høyt  (6.5.1). Arntzen  et  al.  (2016)  nevner  også  noen  punkter                 
(2.5)  som  kan  relateres  til  løsningen.  Løsningen  kan  ses  på  som  verdifull  for  deltaker  fordi  den                 
adresserer  et  behov  og  en  hobby  som  er  viktig  for  deltaker,  er  tilpasset  deltakers  kognitive  evner                 
ved  at  han  selv  kom  med  ønsker  til  innhold,  og  er  brukervennlig  og  logisk  for  deltaker  å  bruke.                   
Noe  den  kunne  løst  bedre,  er  å  ha  noe  som  tiltrekker  oppmerksomheten  slik  at  han  forstod  og                  
ble  påminnet  om  å  bruke  den  (Orpwood  et  al.,  2010),  og  å  være  synlig  uten  å  overvåke  eller                   
være   påtrengende    (Arntzen   et   al.,   2016;   Bell   and   Leong,   2019) .   
 
Arntzen  et  al.  (2016)  og  Lindsay  et  al.  (2012)  mener,  som  tidligere  nevnt,  at  rutiner  må  tas                  
hensyn  til,  og  at  den  nye  løsningen  bør  passe  bra  inn  i  eller  være  en  bedre  løsning  enn  allerede                    
etablerte  løsninger  og  strategier.  På  dette  området  var  ikke  løsningen  god  nok,  og  behovet  i  seg                 
selv  ble  sett  på  som  utfordrende  for  deltaker,  som  kan  gjøre  det  enda  vanskeligere  å  utføre.  Vi                  
prøvde  å  ta  hensyn  til  rutiner  mtp.  påminnelse  på  nettbrett  og  ukeplan  han  sjekket  hver  dag,  men                  
det  er  ikke  sikkert  det  var  nok,  og  vaner  og  rutiner  er  vanskelig  å  endre  (Arntzen  et  al.,  2016).                    
En  annen  utfordring  kan  være  tidspunktet  vi  prøvde  å  innføre  en  ny  løsning  på.  Bell  og  Leong                  
(2017)  mener  at  hvis  teknologi  tas  inn  i  tidlig  fase  av  sykdommen  hos  YMD,  kan  de  ha  større                   
nytte  av  den  da  og  senere,  enn  om  den  introduseres  i  senere  stadier.  I  deltakers  tilfelle                 
progredierer  ikke  nødvendigvis  sykdommen,  men  tidlig  i  hans  fase  av  sykdommen  måtte  han              
tilpasse  seg  sykehjemmet  og  nye  rutiner,  som  er  godt  etablert  nå,  og  som  kan  gjøre  det  vanskelig                  
å  lage  plass  til  mer  på  dette  tidspunktet.  Både  Arntzen  et  al.  (2016)  og  Lindsay  et  al.  (2012),                   
mener  at  måten  løsningen  interagerer  med  eksisterende  rutiner  er  avgjørende  for  om  den  blir               
brukt   eller   ikke.   
 
Flere  trekker  også  frem  viktigheten  av  å  tilpasse  teknologiske  løsninger  til  MMDs  kognitive              
evner  (Hendriks  et  al.,  2014;  Orpwood  et  al.,  2010;  Gündogdu  et  al.,  2017;  Arntzen  et  al.,  2016).                  
Dawe  (2007)  kommer  med  et  forslag  om  å  legge  til  rette  for  meta-design  og  tilpasninger  av                 
løsningene,  slik  at  de  kan  tilpasses  behov  og  kognitive  evner,  og  gi  pårørende  og  ansatte                
mulighet  til  å  hjelpe  til  med  tilpasningen.  Siden  det  er  så  viktig  at  løsninger  er  tilpasset  MMD                  
og  YMD,  kunne  det  vært  en  idé  å  legge  til  rette  for  slikt  meta-design  i  alle  løsninger  for  denne                    
brukergruppen.  
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Ansattes   rolle   
Ansattes  rolle  kan  påvirke  forskjellige  ting  i  designprosessen  og  selve  løsningen.  Joshi  og              
Bratteteig (2015)  erfarte  at  deltakelse  fra  ansatte  skaper  tillit  og  trygghet  for  deltakerne,  noe  som                
kan  ha  vært  tilfelle  i  første  workshop  med  A1  og  B1.  De  erfarte  også  at  synligheten  av                  
prosjektet  vekket  nysgjerrighet  som  gjorde  det  lettere  å  rekruttere (Joshi  and  Bratteteig,  2015) .              
Jeg  erfarte  også  noe  lignende,  men  hos  ansatte,  ved  at  de  viste  interesse  for  prosjektet  før  og                  
etter   aktiviteter.   Det   var   derimot   få   ansatte   som   hadde   tid   til   å   delta   i   aktiviteter.   
 
Flere (Hendriks  et  al.,  2014;  Lindsay  et  al.,  2012 ;  Dawe,  2007)  har  også  erfart  at  ansatte  og                  
pårørende  ikke  alltid  representerer  personer  med  demens  sine  behov,  men  at  det  likevel  kan               
være  nyttig  å  snakke  med  begge  parter  så  lenge  man  vektlegger  personen  med  demens  mest                
(Lindsay  et  al.,  2012) .  Jeg  erfarte  også  dette  i  min  prosess,  ved  at  ansatte  kom  med  forslag  til                   
behov  vi  kunne  fokusere  på,  og  ideer  til  hva  vi  kunne  lage  en  løsning  for.  Ved  å  snakke  direkte                    
med  YMD  selv,  erfarte  jeg  at  behovene  de  ansatte  nevnte,  ikke  ble  nevnt  av  YMD  selv,  bortsett                  
fra  ett  som  gjaldt  det  sosiale.  Jeg  tror  derfor  det  er  svært  viktig  i  et  PD-prosjekt  at  det  MMD  sier                     
vektlegges,  fremfor  det  ansatte  og  pårørende  sier,  men  at  det  kan  være  lurt  å  trekke  inn  ansatte                  
hvis  man  trenger  informasjon  MMD  ikke  vil  snakke  om  selv,  eller  som  hjelp  for  å  påminne  om                  
oppgaver   og   bruk   av   løsning.   
 
Hvilken  rolle  ansatte  har  i  forbindelse  med  den  teknologiske  løsningen  for  MMD,  kan  ha  mye  å                 
si  for  om  den  blir  brukt  eller  ikke  ifølge  Arntzen  et  al.  ( 2016 ).  De  kan  ha  mye  å  si  for  om  den                       
nye  løsningen  blir  tatt  imot  og  brukt,  da  de  kan  lære  bort  og  følge  opp (Arntzen  et  al.,  2016) .                    
Gündogdu  et  al. (2017)  observerte  også  at  mange  MMD  var  avhengig  av  hjelp  fra  ansatte  for  å                  
kunne  bruke  løsningen.  Hadde  de  ansatte  på  sykehjemmet  vært  mer  tilgjengelig  for  deltakelse,              
kan   det   hende   at   situasjonen   rundt   bruk   av   appen   kunne   vært   annerledes.  

 
 

7.3   Bidrag  
Funn  i  dette  prosjektet  viser  at  yngre  mennesker  med  demens  kan  delta  i  prosessen  for                
utforming   av   en   løsning   de   selv   skal   bruke.   
 
- Selv  om  dette  prosjektet  stort  sett  har  fokusert  på  én  deltaker  over  tid,  kan  det  likevel  gi                  

nyttig  innsikt  til  andre  som  ønsker  å  samarbeide  med  yngre  med  demens  i  en  designprosess                
eller  andre  aktiviteter,  ved  å  gi  dyp  innsikt  i  hvordan  noen  yngre  med  demens  er,  hva  de  har                   
behov  for,  og  hvordan  de  har  det  på  et  tilpasset  sykehjem,  og  at  fokus  på  og  hensyn  til                   
personen   og   tilrettelegging   kan   gi   mulighet   for   deltakelse.   
 

- For  PD-miljøet  kan  det  inspirere  flere  til  å  gjennomføre  en  hel  prosess  og  inkludere               
deltakere  i  de  senere  fasene  også.  Hvis  man  jobber  med  deltakere  med  forskjellige              
utfordringer,  som  f.eks.  nedsatte  kognitive  evner,  kan  det  tilrettelegges  for  hvis  man  har              
blitt   godt   kjent   med   deltakeren(e).  
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- Yngre  med  demens  er  opptatt  av  aktiviteter  som  føles  meningsfulle,  og  for  yngre  med               

interesse  for  teknologi,  kan  en  designprosess  for  utforming  av  en  løsning  som  adresserer  et               
behov   de   har,   føles   som   meningsfullt   å   delta   i.  
 

- For  andre  felt,  som  blant  annet  helse,  kan  det  bidra  ved  å  vise  at  yngre  med  demens  ikke  er                    
like  som  eldre,  og  at  de  heller  ikke  har  de  samme  behovene,  noe  som  bør  tas  hensyn  til  hvis                    
yngre  blir  plassert  på  sykehjem  med  eldre.  Det  bør  også  være  mer  fokus  på  yngres  behov                 
med  tanke  på  utvikling  av  teknologiske  løsninger,  på  bakgrunn  av  at  få  yngre  føler  behov                
for   sikkerhet   og   overvåking.   
 

- Funn  i  dette  prosjektet  er  også  med  på  å  forsterke  funn  fra  lignende  prosjekter,  da  mye  er                  
brukt   som   inspirasjon   for   gjennomføringen   av   dette.   
 

- En  del  litteratur  om  prosjekter  som  inkluderer  personer  med  demens,  gir  et  inntrykk  av  at                
mange  i  en  tidlig  fase  av  sykdommen  synes  det  er  greit  å  snakke  om  den.  I  mitt  prosjekt                   
erfarte  jeg  derimot  det  motsatte,  som  kan  være  spesielt  for  alkoholrelatert  demens  da  deres               
fortid   i   større   grad   er   grunnen   til   situasjonen,   og   kan   ha   vonde   minner   knyttet   til   seg.   
 

- Funn  i  dette  prosjektet  bidrar  i  pågående  diskusjoner  i  fagfeltet,  ved  at  det  gir  en  dyp                 
forståelse  av  hvordan  noen  med  demens  opplever  hverdagslivet  og  bruker  teknologi,  og             
ved   tilpasse   av   metoder   for   å   designe   med   og   for   YMD   (Bell   og   Leong,   2017).   
 

- Funn  i  prosjektet  bidrar  også  i  pågående  diskusjoner  i  fagfeltet,  ved  at  flere  trekker  frem  et                 
behov  for  bedre  forståelse  av  erfaringene  til  de  som  lever  med  demens,  spesielt  når  det                
gjelder  YMD,  da  det  er  mangel  på  forskning  om  det  (Lindsay  et  al.,  2012;  Roach  og                 
Drummond,   2014).  

 
 

7.4   Utfordringer  
I  prosessen  støtte  jeg  på  flere  utfordringer,  noe  av  det  jeg  erfarte  som  mest  utfordrende  var                 
forsøket  om  å  samle  forskjellige  deltakere  sammen  i  en  gruppe,  og  få  med  ansatte  på  aktiviteter.                 
Beboerne  jeg  prøvde  å  samle  var  svært  forskjellige  som  personer,  og  hadde  forskjellige              
hverdager  og  rutiner,  og  snakket  ikke  med  hverandre  til  vanlig.  De  ansatte  hadde  som  regel  nok                 
å  gjøre  på  avdelingen,  og  hadde  derfor  ikke  tid  til  å  delta.  Den  ene  gangen  ansatt  1  deltok,                   
deltok  også  beboer  1,  som  bety  at  om  flere  ansatte  hadde  deltatt,  hadde  kanskje  flere  beboere                 
deltatt  også.  Jeg  erfarte  også  at  vi  kunne  forstyrre  andre  beboers  rutiner  ved  å  bruke  et  felles                  
TV-rom  for  aktivitetene.  Det  kan  også  hende  at  jeg  burde  brukt  lenger  tid  med  de                
innledningsvis,   slik   at   det   var   større   sannsynlighet   for   at   de   kjente   meg   igjen.   
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Noe  annet  jeg  syntes  var  utfordrende,  var  å  ta  opp  temaet  om  påminnelse  om  å  lese  for  deltaker,                   
da  det  som  regel  var  noe  han  ikke  ønsket  å  snakke  om  på  grunn  av  sykdomsfokus,  og  ønsket  å                    
løse  på  enklest  mulig  måte,  uten  å  involvere  andre.  Hvis  ansatte  hadde  deltatt  kan  det  hende  han                  
hadde  vært  mer  åpen  for  å  involvere  de.  Jeg  kunne  spurt  ansatte  om  de  kunne  påminnet  deltaker                  
om  oppgaver  og  lesing,  men  ved  å  gjøre  det  bak  ryggen  stilles  spørsmålet  om  det  hadde  vært                  
etisk  riktig,  og  om  det  kunne  ødelagt  for  prosjektet  videre.  Det  var  heller  ikke  lett  å  holde                  
kontakten  med  deltaker  direkte,  da  jeg  alltid  måtte  gå  gjennom  ansatte  med  tanke  på               
tilknytningen  til  sykehjemmet.  Det  kan  også  ha  vært  andre  grunner  til  at  appen  ikke  ble  brukt,                 
men   som   ikke   har   blitt   oppdaget.   

 

7.5   Etiske   hensyn  
Etiske  hensyn  er  en  viktig  faktor  i  forbindelse  med  å  jobbe  med  denne  brukergruppen.  Dette                
prosjektet   er   meldt   til   og   godkjent   av   NSD   (Norsk   senter   for   forskningsdata).  
 
Når  man  inkluderer  mennesker  med  demens  som  deltakere  i  en  designprosess,  er  det  flere  etiske                
hensyn  som  må  tas  i  betraktning.  Noe  som  kan  være  vanskelig  er  samtykke.  Det  er  jo  kjent  at  de                    
med  demens  glemmer,  så  det  at  de  gir  samtykke  den  første  gangen,  betyr  ikke  nødvendigvis  at                 
de  husker  det  til  neste  gang  og  fortsatt  samtykker  eller  er  i  stand  til  å  delta.  Hvilken  grad  av                    
demens  de  har  kan  også  ha  noe  å  si  for  om  de  er  i  stand  til  å  samtykke  selv,  eller  om  det  er                        
nødvendig   at   pårørende   og   helsepersonell   også   samtykker.  
 
Astell  et  al.  ( 2009)  valgte  å  gjøre  en  tostegsprosedyre  for  samtykke.  De  sendte  først  ut  brev  til                  
de  personer  med  demens  og  deres  familier  for  å  informere  om  studiet  og  spørre  om  interesse  for                  
deltakelse.  Hvis  de  ville  delta  ble  de  spurt  på  nytt  da  de  møttes,  hvor  de  gav  enten  skriftlig  eller                    
muntlig  samtykke  med  en  tredjepart  som  vitne.  Under  designprosessen  forsikret  de  seg  også              
flere  ganger  om  at  deltakerne  fortsatt  ønsket  å  være  med.  Hvis  deltakerne  gav  uttrykk  for  at  de                  
var  ukomfortable  uten  å  gi  direkte  beskjed,  tok  designeren  valget  om  å  avslutte (Astell  et  al.,                 
2009) .  Det  empatiske  forholdet  Lindsay  et  al. (Lindsay  et  al.,  2012)  snakker  om  vil  være  ekstra                 
viktig   her   for   å   kunne   se   når   deltakeren   er   komfortabel   eller   ikke.   
 
Det  er  også  viktig  med  samtykke  ved  behandling  av  personopplysninger,  og  om  det  blir  tatt                
bilder,   video   eller   lydopptak.   
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8.   Konklusjon   og   videre   arbeid   
Denne  oppgaven  har  forsøkt  å  gi  et  svar  på  hvordan  man  kan  tilrettelegge  for  deltakelse  i  en                  
designprosess  med  yngre  mennesker  med  demens  (YMD)  som  deltakere,  ved  å  fokusere  på              
participatory   design   (PD)   som   tilnærming.   
 
Jeg  har  gjennomført  en  deltakende  designprosess  med  et  mål  om  å  komme  gjennom  hele               
prosessen  sammen  med  YMD,  ved  å  tilpasse  metoder  og  tilrettelegge  for  deltakelse  i  alle               
aktiviteter,  som  var  med  på  å  drive  den  fremover  mot  en  løsning  deltaker  selv  kunne  ta  i  bruk                   
for  å  tilfredsstille  et  behov  deltaker  selv  hadde.  Human-computer  interaction  (HCI)  fokuserer             
allerede  på  brukeren,  men  ved  å  jobbe  med  mennesker  med  demens  forsterkes  viktigheten  av               
det  betraktelig.  En  PD-tilnærming  kan  være  nødvendig  når  man  jobber  med  brukere  med  andre               
utfordringer  enn  folk  flest,  for  å  kunne  forstå  dem  og  kunne  designe  gode  og  brukervennlige                
teknologiske   løsninger   de   kan   bruke.  
 
Prosjektet  viser  at  YMD  kan  delta  i  en  designprosess  for  å  utforme  en  løsning  de  kan  bruke,                  
hvis  man  legger  til  rette  for  det.  Jeg  oppfatter  YMD  som  ærlige,  og  personer  som  vet  godt  hva                   
de  vil  ha  og  ikke.  Det  viser  at  det  er  viktig  å  gi  brukerne  av  en  løsning  makt  og  en  stemme  i                       
utformingen  av  løsningen,  og  vektlegge  det  de  sier  fremfor  andres  meninger  om  det,  spesielt  i                
dette  tilfelle  da  resultater  viser  at  helsevesen  ikke  alltid  representerer  YMDs  behov  og  ønsker.               
Det  viktig  å  tilpasse  temaet  i  metoder  og  aktiviteter  for  å  få  kjennskap  til  YMDs  livserfaringer,                 
interesser,  ferdigheter,  rutiner  og  forhold  til  teknologi,  som  kan  resultere  i  funn  som  også  er                
nyttig  for  å  kunne  forstå  YMDs  behov  og  ønsker  til  løsning.  Jeg  erfarte  også  at  metoder  som                  
vanligvis  ikke  brukes  innen  PD,  kan  generere  nyttig  informasjon  ved  å  tilpasse  metoden  til               
omstendighetene.  I  aktiviteter  som  krever  mer  kreativ  tenking  fra  YMDs  side,  er  det  ekstra               
viktig  å  tilrettelegge  med  eksempler  og  alternativer,  som  minimerer  kravet  om  å  tenke  abstrakt,               
og  som  kan  bidra  til  egne  forslag  fra  YMD  selv.  Ved  fokus  på  deltakelse  og  tilrettelegging,                 
mener  jeg  det  er  mulig  å  inkludere  deltakere  i  de  senere  fasene  av  designprosessen  også.  Hvis                 
YMD  ikke  kan  delta  direkte  i  aktiviteter  som  implementasjon,  kan  man  tilrettelegge  for              
deltakelse  på  andre  måter,  som  å  gi  deltaker  oppgaver  som  er  relevant  for  funksjoner  i                
løsningen,  som  videre  kan  påvirke  utformingen.  For  at  man  skal  klare  å  komme  seg  gjennom                
hele  prosessen,  er  det  en  fordel  om  YMD  har  interesse  og  erfaring  med  teknologi,  er  åpen  for  å                   
lære  nye  ting  og  identifiserer  seg  med  behovet  det  er  fokus  på,  for  å  opprettholde  deltakers                 
interesse   for   prosjektet.  
 
Å  gjennomføre  en  hel  designprosess  med  fokus  på  deltakelse  med  yngre  med  demens  som               
deltakere  er  kanskje  utfordrende,  men  er  fullt  mulig,  og  kan  resultere  i  en  følelse  av  meningsfull                 
aktivitet   for   yngre   med   demens,   og   være   lærerikt   for   designer.   
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8.1   Videre   arbeid  
Hvis  jeg  hadde  hatt  mer  tid  ville  jeg  gjennomført  mer  brukertesting  med  deltaker  for  å  få                 
informasjon  om  han  gikk  inn  i  appen,  og  valgte  å  ikke  brukte  den,  eller  om  det  skyldtes  mangel                   
på  påminnelse,  og  hva  vi  kunne  endret  for  å  løse  det.  Det  hadde  også  vært  interessant  å  teste                   
med  andre  YMD  med  interesse  for  lesing,  for  å  se  om  den  kunne  passet  for  flere,  og  eventuelt                   
lagt  inn  muligheter  for  tilpasninger  for  å  kunne  tilfredsstille  forskjellige  behov  i  forbindelse  med               
lesing.   
 
Hvis  mangel  på  god  nok  påminnelse  om  å  lese  var  grunnen  til  at  appen  ikke  ble  brukt,  ville  jeg                    
utforsket  dette  mer,  blant  annet  ved  å  observere  deltakers  hverdag,  inkludere  ansatte  og  testet  ut                
om  fysiske  løsninger  kunne  fungert.  Videre  ville  også  implementert  mer  av  prototypen,  blant              
annet   spillelementer   som   kunne   hjulpet   på   motivasjonen.   
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