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Indledning
Aarhus kommune har i samarbejde med BAD+, stået for afprøvning af prototype 2 af den automatiske
brusekabine på rehabiliteringscenter Vikærgården (organisering se bilag 1). Vikærgården er et akut- og
rehabiliteringstilbud for borgerne i Aarhus kommune, der samtidig fungerer, som testcenter for
velfærdsteknologi. Den automatiske brusekabine ønskedes afprøvet i en anden kontekst end på
plejecenter, her med borgere, der gennemgår et rehabiliteringsforløb og som forventes at kunne flytte
tilbage til egen bolig efterfølgende.
I projektet blev det undersøgt, om de fundne potentialer for borgere på plejecenter ligeledes ville gøre
sig gældende for borgere i et rehabiliteringstilbud, samt at validere resultaterne, bl.a. tidsmålinger, fra
afprøvningerne i Odsherred Kommune. Desuden blev det undersøgt i hvor høj grad borgere, der har et
mindre behov for hjælp i badet kunne opnå større selvhjulpenhed og uafhængighed af hjælp fra andre
ved anvendelse af den automatiske brusekabine. Perspektivet for BAD+ er, at den automatiske
brusekabine ud over anvendelse på plejecentre, rehabiliteringscentre og sygehuse vil kunne anvendes
i private hjem – evt. i en tidsbegrænset periode (fx i forlængelse af et rehabiliteringsophold) eller mere
permanent. Beskrivelse af brusekabinen bilag 2.
I projektet indgik borgere, der var henvist til et rehabiliteringsophold på Vikærgården og forventedes
at kunne flytte tilbage i egen bolig efter endt ophold. Borgerene vurderedes til kategori 1 eller 2 i en
funktionsevnevurdering i forhold til badesituationen efter Fællessprog II (FSII), se bilag 5.
Målene i af prøvningsperioden som følgende:
1. At undersøge selvhjulpenheden hos borgere med fysiske/kognitive funktionsnedsættelser ved
anvendelse af den automatiske brusekabine.
2. At undersøge borgeres fysiske og psykiske oplevelse af badesituationen ved anvendelse af den
automatiske brusekabine.
3. At undersøge tørheden af borgeres fødder (over hælen på akillessenen og mellem tæerne) efter
et bad i den automatiske brusekabine.
4. At undersøge renheden hos borgere efter nedre hygiejne ved anvendelse af den automatiske
brusekabine.
5. At undersøge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere ved anvendelse af den
automatiske brusekabine.
6. At undersøge arbejdsgange, herunder tidsforbrug, ved anvendelse af den automatiske
brusekabine.
7. At undersøge rengøringsvenligheden af den automatiske brusekabine.
8. At undersøge brugervenligheden af den automatiske brusekabine (især brugergrænsefladen på
skærmen/tablet’en).
Delmål for Aarhus Kommune:
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9. At udføre en systematisk afprøvning af redskabet EvalueHealth (se bilag 4) til evaluering af den
automatiske brusekabine og undersøge hvordan data kan anvendes for Aarhus Kommune og
BAD+.
Projektets fremgangsmåde
Projektet forgik i perioden fra uge 47 til uge 51, 2016, den automatiske brusekabine var placeret i
wellness-rummet på Vikærgården. Inden afprøvning af den automatiske brusekabine blev data
indsamlet ved et almindeligt bad i borgernes lejlighed. I forbindelse med undersøgelse af rengøring
sammenlignes den automatiske brusekabines renseprogram med ugentlige rengøring af en almindelig
brusekabine, på Vikærgårdens rehabiliteringsafdeling.
Brugervenligheden af den automatiske brusekabine (med fokus på brugerinterface) blev undersøgt via
interview med en SOSU-assistent og en ergoterapeut ved afslutning af afprøvnings-perioden, hvor de
har gjort sig erfaringer med anvendelsen. Dataindsamlingsteknikken der blev anvendt findes i bilag 3
og 4. Afsluttende opsamling af erfaring skete gennem et fokusgruppe interview med de to ansvarlige
medarbejdere for afprøvningen fra Vikærgården. Kommentarerne fra interviewet er præsenteret under
projektets resultater, sammen med resten af dataene.

Projektets resultater
Inkluderede borgere
I projektet blev der inkluderet ni personer (seks kvinder og tre mænd), hvoraf to personer prøvede
brusekabinen henholdsvis 2 og 3 gange, svarende til at brusekabinen blev afprøvet til 12 bade totalt.
Borgerne havde funktionsnedsættelser svarende til kategori 1 til 3 (gennemsnit: M= 1.67, standard
afvigelse: SD=0.67) i funktionsvurdering efter FSII i badesituationen. Ud af de ni havde fire borgere
brud på hoften/bækkenet, to havde brud i håndled og overarm, to havde hjerneskade og en havde
multiple brud på knogler, samt gigt.

KØNSFORDELING
Mænd
33%
Kvinder
67%

Figur 1: Viser kønsfordelingen af de 9 borgere
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Opsatte hypoteser
De opsatte hypoteser er relateret til målene og følger nummeringen under målene.
Hypotese 1
Borgere med fysiske/kognitive funktionsnedsættelser, bliver mere selvhjulpne ved anvendelse af den
automatiske brusekabine. Målt ved funktionsevnevurdering, efter FSII.

Funktionsevnevurdering

!

3
!

!
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1

0
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BA2

BA3

BA4
Alm.
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Figur 2: Den individuelle borgers (BA: Borger Aarhus) funktionsevnevurdering i både
almindeligt bad og i den automatiske brusekabine. BA der er markeret med et
udråbstegn er der sket en nedgang i funktionsevnevurdering.

I figur 2 ses det at tre borgeres funktionsevnevurdering forbedres
til 1 (fra henholdsvis 2 og 3), dog er der ingen som bliver totalt
selvhjulpne med en score på 0.

Fokusgruppe interview:
 Borgerne har haft hjælp til
hårvask. Tørring af fødder +
forneden.
 Ingen er blevet helt
selvhjulpne.
 Alle borgere har siddet ned
ved begge typer af bad.
 Borgerne har svært ved at
bruge håndbruseren.
 Borgerne har kunnet
”skrubbe” sig selv.
 Borgerne har selv klaret
nedre hygiejne i alm. bad

Hypotese 2
Borgeres fysiske og psykiske oplevelse af badesituationen ved anvendelse af den automatiske
brusekabine er på højde med eller bedre end oplevelsen ved et almindeligt brusebad.
Der er kun spurgt ind til borgerens oplevelse ved anvendelse af den automatiske brusekabine, derfor
er det i forhold til den automatiske brusekabine at resultaterne er præsenteret nedenfor. Alle
spørgsmål er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det optimale.
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Var badet en behaglig
oplevelse? Meget
tilfredsstillende
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke
Figur 3

Krævede det kræfter/
energi at være i bad?
Meget
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke
Figur 4

Blev intimsfære
opretholdt under badet?
Meget
tilfredsstillende
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke
Figur 5

Sagsnummer: 13613

Fokusgruppe interview:
 De fleste borgere syntes godt
om badet.
 2 borgere har udtrykt, at de
synes, at badet styrer for
meget.
 Nedre hygiejne opleves
behageligt.
 Varme: Dejligt. Ingen borgere
frøs.
 Har følt sig trygge – efter
præsentation af
brusekabinen.
 Meget tilfredse med
privathed i brusekabinen.
Nogle af borgerne har været
”institutionaliseret”.
 Håndbruseren er svær for
nogle at bruge.
 Borgerne synes, det er
spændende/sjovt med ”vand
fra fire hjørner”.
 Spændende med lyset hvor
farverne skifter (”et
diskotek”).
 Borgerne synes, det har
været spændende at deltage i
projektet og sætte præg på
udviklingen af brusekabinen.
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Følte du dig tryg mens
du tog bad?

Meget
tilfredsstillende
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke

Figur 6

Den automatiske brusekabine scorer positivt på den fysiske og psykiske oplevelse, med en afvigelse der
scorer neutralt. I figur 3 scorer én borger badets behaglighed til 2, da borgeren fik vand i hovedet, dette
understreger vigtigheden af korrekt indstilling af dyser og en længere tilvænningsperiode. For at få
brusekabines optimale potentiale i forhold til den enkelte borger er det nødvendigt at afprøve den 2-3
gange.
Hypotese 3
Borgere kan få ligeså tørre fødder (over hælen på akillessenen og mellem tæerne) ved anvendelse af
den automatiske brusekabine (tørrefunktion) sammenlignet med tørheden efter et almindeligt
brusebad (tørre med håndklæde).
Der er ikke foretaget måling af tørring ved almindeligt bad, derfor er nedenstående en vurdering af
automatisk tørring ved den automatiske brusekabine.
Fokusgruppe interview:
 Bliver ikke helt tør.
 Ikke oplevet nedre blæs som
”blæst”. (chill-faktoren har
ikke påvirket borgerene)

Tørring over hælen på
akillessenen
-Er servietten tør?
Meget
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke
Figur 7
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Tørring mellem tæerne
-Er servietten tør?
Meget
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke

Figur 8

Tørrefunktionen har ifølge figur 7 og 8 ikke haft den store effekt, dette kan være fordi der ikke har haft
tid nok til at tørre og/eller at funktionen stadig bør forbedres. Tørretiden har været bestemt af, hvor
lang tid det tog at tørre borgens krop med håndklædet, hvor tørrefunktionen har været tændt imens.
Når resten af kroppen var blevet tørret, blev prøverne taget mellem tæerne og ved akillessenen. Den
totale tørring (hele kroppen, ”våd” testning og tørring af benene) har i gennemsnit taget 4 minutter.
Hypotese 4
Borgere kan blive lige så rene eller mere rene ved nedre hygiejne ved anvendelse af den automatiske
brusekabine (hygiejneskyl) sammenlignet med renheden efter et almindeligt brusebad.
Nedstående er ikke en sammenligning mellem almindeligt bad og brusekabinen, da renhed efter
almindeligt bad ikke er blevet vurderet.

Blev du vasket tilpas
forneden? Meget
tilfredsstillende
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke

Figur 9
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Renhed forneden

Fokusgruppe interview:

Blev du vasket tilpas forneden



Antal svar
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Figur 10: Spørgsmålet er stillet til borgen selv, efter bad bedømt på en skala
fra 1 til 5, hvor fem betyder de er helt rene forneden.




Renhed forneden

Spulearm til nedre hygiejne for kort ift.
badestol.
Føler sig ren bagtil, men ikke helt ren
fortil. Flere borgere har ønsket
håndbruser til at vaske ekstra fortil.
Meget dyb stol – lår kan være for korte.
 stolens ryglæn kunne have været
rykket ind
Fint med udskæringen (red. i
stolesædet, se evt. bilag 6).
Ved alm. bad stod borgeren op og vaske
sig selv forneden.
Nogle borgere har sammenlignet skyllet
med skylle-tørre-toilet. Som derfor
virker velkendt.

Meget
tilfredsstillende
En hel del
I nogen grad
Ikke særligt
Slet ikke

Figur 11: Vurderingen er lavet af medarbejderne og ved hjælp af tørring med et hvidt håndklæde forneden.

Borgerne følte sig rene forneden og scorede i gennemsnit det nedre hygiejneskyl til 4.7.
Medarbejdervurderingen af renheden støtter dette fint med en gennemsnits score på 4.9 på samme
skala.
Hypotese 5
Medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsmiljø forbedres ved anvendelse af den automatiske
brusekabine sammenlignet med et almindeligt brusebad.
Arbejdspladsvurdering APV blev ikke udarbejdet, da Vikærgårdens AMR var fraværende i
projektperioden.
Personalet har efter hvert badet skulle besvare spørgsmål om arbejdsmiljøet.
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Medarbejdervurdering BAD+ af om
teknologien har en positiv indflydelse
6
4
2
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B7

Effektivt

Figur12: Skala 1: slet ikke, 2: ikke særligt, 3: i nogen grad, 4: en hel del, 5: meget

Sammenligning af gennemsnitsscorer for almindeligt bad og
bad i BAD+ fra EvalueHealth.
Gennemsnitsværdier
BAD+
Alm. Bad

Psykisk
4,0
3,7

Fysisk
3,4
3,5

Effektivt
3,0
3,0

Tabel 1: gennemsnitsværdier for medarbejdervurdering af forbedring af psykisk,
fysisk arbejdsmiljø og effektiviteten af den automatiske brusekabine og almindeligt
bad.

Gennemsnitsværdierne tilnærmelsesvis ens, hvilket kan undre,
især i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø når der ses på
medarbejdernes kommentar i EvalueHealth. Kommentarerne
er derfor blevet klassificeret i klasserne ”uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger” og ”våd tøj/sko”, for at have et
sammenligningsgrundlag, se tabel 2.
Klassificering
BAD+
Alm. Bad

Uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger

Våd tøj/sko
1
5

1
5

Kommentarer fra interview:
 Bedre plads i den automatiske
brusekabine.
 Bliver knap så våd i (red. BAD+)
brusekabinen.
 Men intet badeforhæng på de
almindelige badeværelser, så
forskelligt
sammenligningsgrundlag.
 Varmen fra blæseren forneden
er værst, da den blæser
medarbejderne i hovedet når de
skal hjælpe med at tørre fødder
og underben.
 Ingen varmekilder på
badeværelserne i lejlighederne,
Wellness-rummet er modsat
meget varmt i forvejen.
 Var glade for den privathed
borgerne fik under badet og de
ikke selv skulle så tæt på.
 Personale skal ikke gøre så

mange ting med brusekabinen
som i alm. bad (fx ikke bukke
sig ned for at vaske
underben).

Total antal
kommentarer
7
11

Tabel 2: Klassificering af kommentar i forbindelse med medarbejdervurdering af arbejdsmiljø. Det er uvist om der en relation mellem
hvilken borger der er i bad.

Hypotese 6
Arbejdsgange kan ændres ved anvendelse af den automatiske brusekabine, hvorved der kan opnås
en tidsmæssig gevinst.
Uddybende tidsmålinger som ligger til grunde for udregning af tidsforskel mellem det almindelige bad
og bad i BAD+ præsenteret i tabel 3, er placeret i bilag 7.
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Tidsforskel mellem alm. Bad og BAD+
Total badetid
Vand regulering [min]
Sæbevask*
Tørring
[min]
Gennemsnit
-0,94
0,05
-0,41
Svarer til at bad med BAD+ tager 56 sekunder længere end ved et almindeligt bad
*inkluderer vask med sæbe krop, hårvask og nedre hyg

-0,92

Tabel 3

Kommentar fra fokusgruppe interview:
 Personale skal ikke gøre så mange ting med brusekabinen som i alm. bad (fx ikke bukke sig
ned for at vaske underben).
 Hvis der skal udføres andre opgaver under badet, kræver det borger er tryg.
 Placeringen af brusekabinen gør der ikke kan laves andre opgaver under bad.
Tidsmæssigt er der under et minut til forskel ved at give borgerne bad i BAD+ og ved almindeligt bad.
Her skal der tages højde for at programmet i den automatiske brusekabine har været ens under alle
afprøvninger og derfor ikke er blevet tilpasset individuelt. Tidsmæssigt har alle bade i BAD+ ikke kunne
være kortere end cirka 6 min forudbestemt af programmet. Derudover er tiden for ugentlig rengøring
ikke medregnet i tidsberegningen.
For de to borgere der har afprøvet BAD+ 2-3 gange i perioden den 2 til 23 december 2016, ses der en
nedgang i tidsforbrug på 1-2 minutter allerede efter to afprøvninger. Hermed ses det, at tiden der er
brugt på tilvænning og sikring af trygge rammer for borgeren, formentlig bliver mindre efterhånden
som borgerne lærer teknologien og den nye arbejdsgang for borger at kende. Nedgangen i tiden over
flere afprøvninger svarer til den forskel, der er observeret som tidsforskel mellem almindeligt bad og
BAD+, derfor kunne det forventes at gentagende afprøvninger vil udligne forskellen.
Ved dette tidsstudie er der altså ikke fundet nogen tidsbesparelse.
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Hypotese 7
Den automatiske brusekabine kan rengøres på højde med eller bedre end en almindelig brusekabine.
Rengøringstesten er fortaget på tre sammenlignelige flader ved almindeligt baderum og i BAD+. Efter
et bad og efter rengøring for at have et sammenligningsgrundlag. En mere detaljeret beskrivelse
forefindes i bilag 8.
Prøvetagningssted
Vægflade
Prøvetype
Kimtal 37°C
GærSkimmel
BAD+ efter bad
0,01
<0,01
Alm. baderum efter bad
<0,01
<0,01

Samling væg til gulv
Kimtal
Gær37°C
Skimmel
>30
<0,01
>30
0,03

Dyse/armatur
Kimtal
Gær37°C
Skimmel
<0,01
<0,01
>30
2

BAD+ efter rens

<0,01
28

<0,01
>30

Alm.
baderum
rengøring

efter

<0,01
0,05

<0,01
<0,01

<0,01
0,01

<0,01
<0,01

Tabel 4: enheden er [CFU/cm2], CFU er forkortelse for Colony Forming Unit, oversat til dansk kolonidannende enheder.

Forslående grænseværdier er sat til mindre end 2,5 CFU/cm2, efter rengøring.

I "det almindelige baderum" er der er en lille nedgang i kimtal og gær-skimmel tallene i de tre
sammenlignelige flader efter manuel rengøring. Ved "BAD+" er kabinen allerede væsentlig renere efter
bad og inden renseprogrammet, set i forhold til "det almindelige baderum" efter bad. Efter
renseprogrammet mindskes kimtallet betydeligt for "samling væg til gulv". Resultaterne for "BAD+"
viser, at der er en god effekt af renseprogrammet i den automatiske brusekabine, som holder niveauet
af kolonidannende enheder under den anbefalede grænseværdi, se tabel 4.
Hypotese 8
At undersøge brugervenligheden af den automatiske brusekabine.
Fokusgruppe interview:
 Interface skal være mere intuitivt, med færre tryk.
 Har brugt farverne i kabinen til at følge med i langt programmet var.
 Håndbruser uden vand fra dyser: Meget voldsomt tryk på vandet. Har ”gjort ondt”. Er lang
tid om at blive varm.
 Personale anbefaler, at blæser forneden fjernes.
 I forhold til APV’en skal der stadig tørres fødder, så man slipper ikke helt for buk.
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Diskussion
Borger
Mål 1
At undersøge selvhjulpenheden hos borgere med fysiske/kognitive funktionsnedsættelser ved
anvendelse af den automatiske brusekabine.
Borgerne på Vikærgården blev vurderet af medarbejderne og enkelte borgere blev vurderet til at være
for gode til at brusekabinen fra BAD+ gav nogen reel gevinst.
Tre borgere blev mere selvhjulpne, se figur 2 (afprøvning viste at de gik fra FSII 2 og 3 til 1, se bilag 5).
Fire borgere havde brud og vi må formode at disse borgere bliver bedre når bruddene er helet, derfor
kan det være svært at udlede resultater her.
Målgruppen formodes derfor ikke at skulle findes imellem borgere, der er scoret til 1 i funktionsevne,
og som ikke selv kan udføre hårvask. Vi vurderer at borgere med scorede FSII 1 kan, hvis de selv er i
stand til at udføre hårvask, blive fuldstændig selvhjulpne med let tilgang til shampoo og specielt hvis
håndbruseren bliver lettere at håndtere.
Vi formoder at eksempelvis borgere FSII score 1 med svimmelhed, nedsat funktion i ben eller er usikker
på benene, kunne have gavn af den automatiske brusekabine.
Mål 2
At undersøge borgeres fysiske og psykiske oplevelse af badesituationen ved anvendelse af den
automatiske brusekabine.
Borgerne har overordnet set fundet badet i den automatiske brusekabine behageligt og fundet det
spændende at deltage i afprøvningen. Nogle mente at badet var en wellness oplevelse, samt at lyset
der skiftede farve mindede dem om et diskotek, hvilket støtter lidt op om at badet også kan blive
oplevet som et dejligt og underholdende indslag. To borgere udtaler de gerne ville have haft mulighed
for at styre badet yderligere, om ønsket kunne være imødegået ved at lade dem hjælpe med at indstille
et program er ikke blevet undersøgt ydereligere. Desuden kunne det måske have været godt for dem
at bruge de røde stopknapper i kabinen.
Borgerne har nydt varmen under hele badet, privatheden i badet og de følte sig trygge under badet. De
brugte ikke mange kræfter/energi under badet, hvilket kunne hjælpe med at borgerne havde flere
kræfter til andre rehabiliterings aktiviteter. Er borger i et rehabiliterende forløb er det stadig vigtigt at
bruge badesituationen til at understøtte og guide borgeren til at være aktiv eks med at selv vaske sig
med en vaskeklud.
De to borgere, som har prøvet brusekabinen 2 til 3 gange går ned i badetid, hvilket viser at tilvænning
og flere afprøvninger, har en betydning for hvor lang tid et bad tager og at potentialet i teknologien kan
udnyttes optimalt.
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Mål 3
At undersøge tørheden af borgeres fødder (over hælen på akillessenen og mellem tæerne) efter et
bad i den automatiske brusekabine.
Testene med tørring af borgernes fødder har vist, at tørrefunktionen kun resultere i at borgernes fødder
bliver delvist tørre. Medarbejderne brugte samlet set cirka 4 minutter på tørring af hver borger og det
forgik mens den automatiske brusekabine tørrede resten af kroppen. Herved blev der åbnet ind til
kabinen, hvilket ikke har givet tørrefunktionen de optimale betingelser for at virke, da det er et større
rum, der så skal opvarmes og blæsten derved ikke ”hvirvlede rundt” inde i kabinen.
En anden arbejdsgang kunne have været at lade borger blive så tør som mulig, inden borger fik hjælp
til eftertørring. Dette kunne måske indvirke på tørringen, men ville til gengæld give personalet mere
ventetid. Denne metode er ikke afprøvet.
Mål 4
At undersøge renheden hos borgere efter nedre hygiejne ved anvendelse af den automatiske
brusekabine.
Resultaterne fra testene omkring nedre hygiejne skyllets effektivitet, viser at både borgere 9 ud af 12
bade scorer hygiejneskyllet til 5 svarende til meget ren, dette støttes op af medarbejdernes vurdering
som 11 ud af 12 gange scorer skyllet til 5. Dette fine resultat er på trods af, at stolen skulle have været
bedre indstillet, så ryggen på stolen kom tættere på sædet og derved kunne tillade strålen at komme
helt ind under borgeren og ramme både fortil og bagtil. Havde stoleryggen været tilpasset kunne man
forvente, at de sidste 3 borgere havde givet skyllet en højere score. Undersøgelser lavet i forbindelse
med skylle- og tørre-toiletter1 tyder på at teknologien kan reducere hudproblemer, og
urinvejsinfektioner, det antages derfor, at jævnlig brug af brusekabinen muligvis kunne bidrage til
forebyggelse af urinvejsinfektioner. Vi har formodninger om, at for nogle borgere kan et nedre toilette
i sengen måske erstattes med BAD+. Resultaterne godtgør også at man hos en nogle borgere kan
erstatte nedre toilette i sengen inden bad, som er observeret på Grevinge plejecenter. Hvis ”nedre
toilette i sengen” erstattes af et BAD+ vil en Business Case se interessant ud.

Organisation
Mål 5
At undersøge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere ved anvendelse af den
automatiske brusekabine.
Figur 12 viser medarbejdernes vurdering af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, samt
effektiviteten teknologien bidrager med. Den almindelige bruser er vurderet nogenlunde på samme
måde som BAD+ eller lidt bedre, spørgsmålet er hvad sammenligningsgrundlaget har været.
Resultaterne indenfor dette har været tvetydige, da kommentarerne fra medarbejderne tyder på der
er en væsentlig forbedring i arbejdsmiljø (intet vådt tøj og færre uhensigtsmæssige stillinger), hvor det
er scorede nogenlunde ens med en almindelig bad på Vikærgården.
1

Slutevaluering af toiletter med skylle‐ og tørre‐funktion i forbindelse med Spareforslag 15 MSO, Aarhus Kommune
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Medarbejderne udtaler ligeledes at de slipper for buk og stræk under selve badet. Dog nævner de at
tørring forneden besværliggøres af stolen, hvis borgeren bliver siddende i kabinen under tørring. Da
flere borgere havde brud kan dette have indflydelse på resultaterne, da disse borgere skal have mere
hjælp end uden brud. Arbejdsgange ifm. brug af BAD+ kunne være ønskelig at undersøge mere.
Mål 6
At undersøge arbejdsgange, herunder tidsforbrug, ved anvendelse af den automatiske brusekabine.
Da 7 ud af 9 borgere kun prøvede den automatiske brusekabine en gang, har der i denne afprøvning
ikke været muligt at afdække arbejdsgange, der kan effektiviseres eller optimeres. Der har været brugt
det samme program i den automatiske brusekabine og er derfor ikke tilpasset individuelt, hvilket der
sandsynligvis ville have være gjort ved gentagne bad. Endvidere kan en bedre og mere intuitiv interface
på skærmterminalen måske have påvirket på personalets ”lyst” til at vælge andre programmer.
Da programmet har været sat til cirka 6 min, er der ikke nogen tidsbesparelse at finde i medarbejdernes
tid. Hvilket betyder at det tager cirka samme tid for et normalt bad og et bad med BAD+. Derudover er
det svært at sammenligne de forskellige badetider, da borgerens hårvask typisk ikke har været en del
af det ene eller andet bad. Kun i fire tilfælde har det lykkes at lave ”ens bade” med hårvask i både det
almindelige og BAD+ badet, i de fire tilfælde har badene tage cirka samme tid.
Brusekabinens placering bevirkede, at borgerne skulle fra egen lejlighed til wellness rummet, hvilket
medførte at medarbejderne skulle bruge ekstra tid. Projektet viser, at det er vanskeligt at få alle
medarbejdere i en afdeling til at ”brænde” for en afprøvning. Den travle hverdag og andre opgaver
kommer let til at overskygge lysten til at yde det ekstra med for eksempel at få flere borgere til
afprøvning. Det er en ledelses udfordring, der til stadighed skal arbejdes med.
Medarbejderne tilknyttet projektet gjorde et stort arbejde med at sætte borgerne ind i projektet med
flyers og projektbeskrivelse. De sørgede for, at borgerne havde en positiv indstilling til teknologien og
kunne se det sjove i at deltage i projektet. Medarbejderne udtalte at de tidligere i processen skulle have
afprøvet teknologien selv, så de kunne svare på spørgsmål om ”er det rart?”.
Mål 9
At udføre en systematisk afprøvning af redskabet EvalueHealth til evaluering af den automatiske
brusekabine og undersøge hvordan data kan anvendes for Aarhus Kommune og BAD+
Borgers oplevelse
Alle borgerne var positive over at svare på spørgsmålene fra EvalueHEALTH. I en del tilfælde gav det
en god dialog mellem borgeren og intervieweren om deres oplevelse med den automatiske
brusekabine. Konklusionen af disse dialoger endte ofte ud med nogle tilføjelser i kommentarfeltet.
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Nogle af spørgsmålene var dog svære for borgerne at svare på og gjorde det ret svært, at være sikker
på, at deres svar vil kunne anvendes til en senere sammenligning. Validiteten falder markant, når
intervieweren bliver nødt til at omformulere spørgsmålet til borgeren op til flere gange, da der herved
kan stilles spørgsmål ved, om alle borgere egentligt har svaret på præcis det samme.
Data opsamling af EvalueHealth
Det har dog været svært at læse de data, der er kommet ud af interviewene med EvalueHEALTH (se
bilag 9 og 10). De første data kom som et Excel ark med en del data, hvor det var svært at skelne
mellem de forskellige spørgsmål og hvor mange samt hvilke besvarelser de forskellige spørgsmål
havde fået. Der blev derfor efterspurgt en rapport med mere prosa og diagrammer, som ville være
læselig for medarbejdere, der ikke havde arbejdet med interviewene fra EvalueHEALTH. Rapporten
var nemmere at forstå, men dog kræver den et kendskab til EvalueHEALTH eller, at man som
medarbejder uden kendskab får forklaret mere præcist, hvordan programmet er bygget op og deraf,
hvordan dataene skal læses.
Rapporten fra EvalueHEALTH kan kun udfærdiges af Alexandra Instituttet. Dette skal der beregnes
arbejdstid til.

Teknologi
Mål 7
At undersøge rengøringsvenligheden af den automatiske brusekabine.
Resultaterne fra rengøringstesten viser, at den automatiske brusekabines renseprogram er mere
effektivt end den manuelle rengøring af et almindeligt bruserum. Renseprogrammet formår, at holde
alle fladers kim- og gær-skimmel tal under den anbefalede grænseværdi. Det anbefales, at
renseprogrammet bruges med jævne mellemrum, men med sund fornuft af hensyn til miljøet.
Derudover skal alt synligt snavs og smuds formentlig stadig afvaskes manuelt, samt klude fjernes inden
renseprogrammet startes. Det er vigtigt at bemærke De nationale kliniske retningslinjer anbefaler
stadig manuel rengøring, men resultater viser at renseprogrammet virker og i hvert fald er bedre for
eksempel på steder, hvor der tages bad af flere personer, uden der bliver udført manuel rengøring
mellem badene
Mål 8
At undersøge brugervenligheden af den automatiske brusekabine.
Teknologien har været pålidelig og fungeret efter forventningen, dog har der været en utæthed så der
dryppede vand og håndbruseren var ikke kodet ind ved opstart af afprøvningen, samt trykket i
håndbruseren var ikke velreguleret. Håndtag har været sat op efter medarbejdernes ønsker, dog
manglede en borger håndtag i begge sider for at øge stabiliteten og trygheden. Dette peger på at en
individualisering af kabinen er en god ide i visse tilfælde, opsætning af håndtag i begge sider er muligt
med den eksisterende kabine. Personalet har efterspurgt en holder til hårshampoo inde i kabinen, som
muligvis vil have kunne bevirket at flere af borgerne helt selvhjulpne.
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Badeprogrammets mange indstillingsmuligheder blev kun brugt en gang til at fravælge en dyse, da den
sprøjtede en borger i hovedet. Badets indstillinger blev fundet tilfredsstillende og efterlevede
behovene, både tidsmæssigt og med den valgte rækkefølge af dyser (nedefra-og-op princippet).
Brugerinterfacet blev vurderet til at være for besværligt og inkluderede for mange klik, i de avancerede
indstillinger. Dette har formentligt bevirket at tiden forblev den samme til alle borgere og dermed ikke
efter individuelle behov og ønsker. Medarbejderside ønsker kun mulighed for valg af tid og interval af
dyser, så den automatisk vælger rækkefølge af dyser under badet.
Derudover anbefaler medarbejderne at fjerne tørre funktionen, så plejepersonalet ikke får blæst varm
luft i hovedet, når de skal tørre borgerens underben og fødder.
Så tørrefunktionen ikke blev brugt mens personalet var inde og tørre underben og fødder. Den
benyttede arbejdsgang betød, at badeforhænget stod åbent og dermed nedsatte selve
tørrefunktionen, som tidligere nævnt kunne en anden arbejdsgang afprøves.
Når håndbruseren blev brugt alene, blev strålerne for hårde mod huden. Dette bør løses i næste model,
så trykket kan justeres. Derudover skal der findes et brusehoved, som borgeren kan håndtere med få
kræfter, f.eks. at knappen aktiveres i kraftgrebet i stedet for den nuværende.

Økonomi
I afprøvningsperioden har vi ikke fundet afgørende muligheder for besparelse. Det betyder ikke
nødvendigvis at teknologien ikke virker. De fleste borgerne har været gennem BAD+, 1 gang. Det er ikke
nok til at vurdere om borgere kan blive selvhjulpne. Det kræver fortrolighed og øvelse og flere
afprøvninger. Bl.a. derfor er teknologiens potentiale ikke blevet fuldt udnyttet under afprøvnings
perioden. Flere faktorer har indvirkning:
 for få afprøvninger
 brug af bariatri badestol (meget bred stol med udskæring fortil), se bilag 6
 manglende greb opsat efter individuelle behov
 nogle borgere kunne måske have stået op under badet.
 sammenligningsgrundlaget svagt på grund af hårvask, der er brugt i nogle tilfælde og ikke i andre.
Der mangler en vurdering af den tid, hvor medarbejdere ikke udfører opgaver, men er tilstede for at
give borger størst tryghed i en ny badesituation. Vil personalet kunne udføre andre opgaver i hjemmet,
når borger er tryg nok til at udføre badet selv? Dette er ikke målt og vil sandsynligvis kunne ændre en
Business case.
En kapitalisering af forbedrede arbejdsforhold, borgerens oplevelse og privathed under badet er ikke
foretaget. Tørrefunktionen og den infrarøde varme er en væsentlig faktor i forhold til borgerens
oplevelse af badet og at de ikke fryser før under og efter badet. Det er heller ikke muligt at godtgøre i
denne rapport om hygiejneskyllet vil kunne bidrage med færre urinvejsinfektioner, men peger i den
retning. Rensefunktionen vil være en positiv besparelse i en businesscase, dog mangler vi registrering
af tidsforbrug på den manuelle rengøringstid. Rensefunktionen kan muligvis hindre infektionsrisici, men
dette kan ikke omregnes i økonomi, da vi ikke kender og kan godtgøre omfanget af færre infektioner i
denne rapport.
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Konklusion
Formodninger om at BAD+ kan gøre borgere mere selvhjulpne, kan ikke direkte konkluderes ud fra
denne test. Fire borgere blev mere selvhjulpne i den automatiske brusekabine, ingen blev dog fuldt ud
selvhjulpne. 3 ud af 9 borgere gik fra funktionsniveau 2 og 3 til funktionsniveau 1 i forhold til
badesituationen. Der er ikke umiddelbart tidbesparelse ved at bade i et almindeligt brusebad og BAD+.
Vi ser tegn på, at dette kan ændres hvis borger får lov til at øve sig og BAD+ tilrettes individuelt.
Borgerne havde en god oplevelse med den automatiske brusekabine, de frøs ikke før, under og efter
badet, hvilket er meget positivt. Borgers intimsfære blev ikke overskredet og de følte sig rene efter
badet. Deltagerne var positive over deltagelse i afprøvningen og blive hørt i processen. Borgerne blev
kun delvist tørre, tørrefunktionen fik ikke optimale forhold, derfor kan vi ikke konkludere om den kan
komme til at virke under andre forhold. Test ved nedre hygiejne gav stor tilfredshed både med skyllet
og renligheden.
Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø var uændret. Det fysiske arbejdsmiljø viste færre buk og vrid i
BAD+ i forhold til et almindeligt bad og må formodes at forbedre en APV. Tørringen er uændret, da
opgaven ikke blev ændret. Undersøgelser af arbejdsgange og tidsmålinger er begrænset af, at kun få
borgere har afprøvet den automatiske brusekabine flere gange, og der kan ikke udledes noget endeligt.
En uensartet fremgangsmetode med for eksempelvis hårvask har gjort resultaterne mindre
sammenlignelige.
Resultaterne fra rengøringstesten viser, at den automatiske brusekabines renseprogram er mere
effektivt end den manuelle rengøring af et almindeligt bruserum, ved at holde alle fladers kim- og gærskimmel tal under den anbefalede grænseværdi. Dette formodes at kunne nedsætte smittefare ved
sygdomsperioder.
Brugergrænsefladen på styringspanelet ønskes forfinet og indeholde færre tryk og valg til at indstille
programmer. Herved forventes at den automatiske brusekabines potentiale kan blive udnyttet bedre
af medarbejderne.
Aarhus kommune / Center for Frihedsteknologi, skal træffe en beslutning, om EvalueHEALTH har
grundlag for at give Aarhus Kommune relevante data ved afprøvninger og projekter med
velfærdsteknologier. Hvis det besluttes at arbejde videre med EvalueHEALTH, skal det overvejes
hvordan data skal præsenteres og hvordan der kan arbejdes med de spørgsmål, der kan hindre
validiteten af datene.
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BILAG 1: Projektorganisationsstruktur
Projektet blev lavet som et OPI-samarbejde mellem Aarhus Kommune og BAD+, hvor nedenstående
medarbejdere indgik:
BAD+

Jørgen Fokdal, direktør
Ninna Uhrlund, konsulent
Laura Uhrlund, projektmedarbejder

Aarhus Kommune
(Vikærgården og Center for
Frihedsteknologi)

Sinne T. Stenshøj, leder på Vikærgården
Monica Petersson Ekström, projektmedarbejder
Charlotte Straarup, projektmedarbejder
Inger Kirk Jordansen, chefkonsulent
Birgitte Halle, projektleder
Ida Munk Petersen, projektmedarbejder

Der blev nedsat en styregruppe, en projektgruppe samt en teknisk arbejdsgruppe som illustreret
nedenfor.
Styregruppe

Inger Kirk Jordansen (formand)
Sinne T. Stenshøj
Jørgen Fokdal
Ninna Uhrlund
Birgitte Halle

Projektgruppe
Ninna Uhrlund

Teknisk arbejdsgruppe

Laura Uhrlund

Ninna Uhrlund

Monica Petersson Ekström

Tekniker fra BAD+

Charlotte Straarup

Ida Munk Petersen
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BILAG 2: Beskrivelse af den automatiske brusekabine
Som det ses nedenfor på billedet af den automatiske brusekabine er den opbygget af fire ben – ét i
hvert hjørne. Hvert af disse ben indeholder syv dyser, hvorfra vandet kommer. Den automatiske
brusekabine kan opstilles inde i en eksisterende brusekabine eller som en selvstændig brusekabine.

Brusekabinen kan programmeres til brugerens behov og ønsker om:
 Vandets temperatur
 Vandstrålernes styrke
 Hvorfra vandet skal komme (rækkefølge af aktive dyser)
 Hvor længe badet skal vare
Badet programmeres på en skærm, der er placeret uden for brusekabinen (se foto nedenfor). På fotoet
ses desuden den ene af brusekabinens tre røde stopknapper, der straks stopper badet. De to andre
stopknapper er placeret inde i brusekabinen så borgeren altid kan nå.
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Først skylles brugeren, hvorefter sæbe blandes i vandet. Til sidst skylles brugeren igen med rent vand.
Der findes desuden et hygiejneskyl, der vasker brugeren forneden med rent vand (her er der ikke sæbe
i vandet). Brusekabinen opvarmes via infrarøde paneler i loftet samt med varm luft nedefra. Farvet lys
i loftet af brusekabinen indikerer, hvor langt i programmet brugeren er kommet. Et renseprogram (30
minutter) rengør brusekabinen samt dyser og slanger for bakterier og kalk.
Siden afprøvningen af den automatiske brusekabine i Kalundborg og Odsherred Kommune er
tørrefunktionen videreudviklet. BAD+ ønsker derfor særligt fokus på at undersøge oplevelsen og
effekten af denne i projektet på Vikærgården. Desuden ønskes fokus på effekten af hygiejneskyllet samt
rengøringsvenligheden af den automatiske brusekabine.
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BILAG 3: Dataindsamlingsteknik
Nedenstående skema viser, hvilke dataindsamlingsteknikker, der anvendes til hvert enkelt af projektets
mål samt fokuspunkter herunder. Desuden angives, hvem der indsamler data (udfylder/udfører).
Dokumentet ”Køreplan for dataindsamling”, der indeholder en oversigt over hvilken data som
indsamles ved henholdsvis almindeligt brusebad og bad i den automatiske brusekabine.
Mål
Fokus
Selvhjulpenhed ifm.
1

Dataindsamlingsteknik
Funktionsevnevurdering

badesituationen

Hvem udfylder/udfører
Ergoterapeut Monica +
SOSU-ass. Charlotte

Observation
EvalueHealth* spørgsmål 7+10

Borger

Borgers fysiske oplevelse:
- Varme (fryser under/ efter
badet?)
- Vandstråler
- Nedre hygiejne
- Renhed
- Tørhed
Borgers psykiske oplevelse:
- Privathed
- Tryghed

Semistruktureret interview **

Borger +
ergoterapeut Monica/
SOSU-ass. Charlotte

Semistruktureret interview **

Borger +
ergoterapeut Monica/
SOSU-ass. Charlotte

3

Tørhed af borgers fødder

4

Renhed efter nedre hygiejne

Tørring over hælen på achillessenen og mellem
tæerne med papirserviet
Tørring med hvidt håndklæde***

5

Medarbejders fysiske
arbejdsmiljø (SOSU-ass. og
hus-ass. (rengøring)):
- Arbejdsstillinger/
-bevægelser
- Plads-/adgangsforhold
- Vådt tøj
Medarbejders psykiske
arbejdsmiljø:
- Ligeværdigt samarbejde
med borger
- Opretholdelse af
egen/borgers intimsfære
Arbejdsgange (hvad udfører
borger? Hvad udfører
medarbejder?)
Tid (hvor lang tid varer de
enkelte handlinger/del-

Ergoterapeut Monica/
SOSU-ass. Charlotte
Ergoterapeut Monica/
SOSU-ass. Charlotte
Ergoterapeut Monica
/arbejdsmiljørepræsentant

2

2

5

6
6
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APV

EvalueHealth* spørgsmål 12

SOSU-ass. Charlotte

EvalueHealth* spørgsmål 13

SOSU-ass. Charlotte

Kortlægning i registreringsskema

Ergoterapeut Monica

Registreringsskemaer og tidstagning vha.
stopur

Ergoterapeut Monica
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7
8

aktiviteter?) (SOSU-ass. og
hus-ass. (rengøring))
Rengøringsvenlighed af
brusekabine
Brugervenligheden af den
automatiske brusekabine

Sporprøve fra almindelig brusekabine og fra
automatisk brusekabine

Ninna Uhrlund Jensen
Og firmaet AnalyTech
Miljølaboratorium A/S
Projektmedarbejder Ida og
projektmedarbejdere fra
BAD+

Interview

* EvalueHealth: Se mere under punkt 2.2.
** Semistruktureret interview: Spørgsmål til borger. Interviewguide/spørgeskema med 5-punktsskala som i EvalueHealth,
uddybning findes i projektbeskrivelsen.
*** Hvidt håndklæde: Som borgeren tørres med/placeres på, fx i kørestol i forbindelse med påklædning.

I nedenstående figur illustreres, hvornår de enkelte dataindsamlingsteknikker anvendes i forbindelse
med badesituationen (almindeligt brusebad/den automatiske brusekabine). Ved anvendelse af den
automatiske brusekabine reguleres vandets temperatur via et program, der køres, inden borgeren
placerer sig i brusekabinen. Ved et bad i en almindelig brusekabine foregår dette oftest modsat:
Borgeren placerer sig i brusekabinen, hvorefter vandets temperatur reguleres. I figuren nedenfor tages
udgangspunkt i rækkefølgen af handlinger/delaktiviteter ved anvendelse af den automatiske
brusekabine.
Tage tøj af

Regulere
vandets
temperatur

Placere sig i
brusekabine

Observation af borgers selvhjulpenhed
og medarbejders fysiske arbejdsmiljø
Registrering af arbejdsgange og tid

Vaske og
skylle

Tørring

Komme ud af
brusekabine

Tage tøj på

Vurdering af tørhed
af borgers fødder
Semistruktureret interview
med borger om fysisk og
psykisk oplevelse
EvalueHealth
(udvalgte spørgsmål)
Vurdering af renhed
efter nedre hygiejne
Funktionsevnevurdering
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BILAG 4: EvalueHealth
EvalueHealth anvendes i projektet i forbindelse med dataindsamlingen om borgers og medarbejders
oplevelse af badesituationen.
EvalueHealth er et dialogbaseret evalueringsredskab, der er udviklet i samarbejde mellem Aarhus
Kommune/Vikærgården og Alexandra Instituttet. Redskabet indeholder 18 spørgsmål:
- Spørgsmål 1-2: Borgerens fysiske og kognitive funktionsevne.
- Spørgsmål 3-11: Om teknologien. Besvares af henholdsvis borger, medarbejder samt borger og
medarbejder i fællesskab. Besvarelsen gives på 5-punktsskala. Mulighed for at afkrydse, hvis
spørgsmålet ikke er relevant.
- Spørgsmål 12-18: Målrettet medarbejderen. Besvarelsen gives på 5-punktsskala. Mulighed for
at afkrydse, hvis spørgsmålet ikke er relevant.
I dette projekt anvendes følgende spørgsmål i EvalueHealth (se ”Køreplan for dataindsamling”, bilag 3,
som beskriver, hvilke spørgsmål der besvares efter henholdsvis almindeligt brusebad og bad i den
automatiske brusekabine):
1. Fysisk funktionsevne: Hvordan færdes borgeren overvejende indendørs?
2. Kognitiv funktionsevne: Hvordan oplever du borgerens kognitive formåen?
4. Oplever du at teknologien forbedrer din hverdag?
7. Vil du kunne udføre handlingen uden teknologien?
10. Gør teknologien dig mere selvhjulpen?
12. Har teknologien positiv indflydelse på dit fysiske arbejdsmiljø?
13. Til personalet: Har teknologien positiv indflydelse på dit psykiske arbejdsmiljø?
14. Til personalet: Er teknologien med til at gøre dit arbejde mere effektivt?
15. Til personalet: Benytter du teknologiens indstillingsmuligheder?
16. Til personalet: Er indstillingsmulighederne lette at benytte?
17. Til personalet: Er du tilfreds med teknologien i forhold til dit arbejde?
18. Til personalet: Er du tilfreds med teknologien i forhold til borgeren?
Ikke relevante spørgsmål i dette projekt:
3. Hvor vigtig er teknologien for dig i din dagligdag?
5. Er teknologien pålidelig?
6. Er du blevet vejledt i brugen af teknologien?
8. Giver teknologien dig større tryghed? (omformuleres i interviewguide)
9. Gør teknologien at du kan være mere social?
11. Føler du dig kompetent til at benytte teknologien?
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BILAG 5: Projektets omfang og udeladelser
Ifølge funktionsevnevurderingen (Fællessprog II) defineres aktiviteten ”at bade” på følgende måde:
”At vaske/tørre hele kroppen med anvendelse af vand, sæbe og håndklæde. Kan være sengebad,
brus eller karbad”.
I dette projekt anvendes ovenstående definition. I projektet indgår udelukkede brusebad. Desuden
anvendes funktionsevnevurderingens kategorier 0-4, der beskriver borgerens evne til at udføre
aktiviteten ”at bade”. Kategorierne er beskrevet i nedenstående skema.

Badesituationen, hvor borgeren befinder sig i brusekabinen, er det primære fokus i projektet.
Sekundært indgår delaktiviteter, der udføres umiddelbart før og efter badet:
Før badet:
 Tage tøj af
 Placere sig i brusekabinen
Efter badet:
 Komme ud af brusekabinen
 Tage tøj på
Disse delaktiviteter indgår i forbindelse med undersøgelse af borgerens selvhjulpenhed. De indgår ikke
i tidsregistreringen.
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BILAG 6: Beskrivelse af badestol
Badestolen brugt under afprøvnings perioden var en bariatri stol, med en dyb udskæring i sædet, se
billedet nedenfor. Under afprøvningerne var bækkenet fjernet.
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BILAG 7: Tidsmålinger
Borger

Total
Badetid
[min]

Alm. Bad
Vand regulering
[min]

Sæbevask*
[min]

BA1
9,15
0,3
6,17
BA2
10,58
0,25
7,08
BA3
11,65
0,5
6,92
BA4
10,58
0,25
7
BA5
13,55
0,23
9,83
BA6
9,73
0,3
5,27
BA7
6,25
0,25
3
BA8
9,15
0,33
6,17
BA9
10,28
0,32
7,2
Gennemsnit
10,10
0,30
6,52
*inkludere vask med sæbe krop, hårvask og nedre hyg

Borger

Tørring
[min]
2,68
3,25
4,2
3,33
3,48
4,17
3
2,65
2,67
3,27

BAD+
Vand regulering
[min]

Total
Sæbevask* Tørring
Badetid
[min]
[min]
[min]
BA1.01
11,32
0
6,68
4,63
BA1.02
11,78
0,25
6,7
4,83
BA1.03
10,42
0,25
6,08
4,08
BA2
10,83
0,25
6,42
4,17
BA3
11,75
0,25
6,42
5,08
BA4.01
12,5
0,25
6,25
5,83
BA4.02
10,68
0,25
6,3
4,13
BA5
9,15
0,6
6,33
2,22
BA6
11,47
0,25
6,75
4,47
BA7
13,23
0,23
10
3
BA8
8,42
0,25
8,17
BA9
10,92
0,23
7
3,68
Gennemsnit
11,04
0,26
6,93
4,19
*inkludere vask med sæbe krop, hårvask og nedre hyg
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BILAG 8: Uddybning af rengøringsresultater
Podning af brusekabine.
Den automatiske brusekabines renseprogram undersøges, i forbindelse med afprøvnings perioden på
rehabiliteringscenter Vikærgården i Århus. Renseprogrammet er udviklet til at kunne sættes i gang,
efter borgeren har forladt brusekabinen. Selve programmet bruger et rengøringsmiddel Apesin San,
som desinficere, fjerner bakterie, svampe og sporer. Dette gøres for at rense dyserne, men også for at
kunne spare noget af det manuelle rengøringsarbejde og nedsætte smittefare.
Formålet med mikrobiologisk renhedstest af den automatiske brusekabine og et almindeligt
brusebaderum på Vikærgården er, at sammenligne rengøringsstandarden ved manuel rengøring og ved
desinfektion af den automatiske brusekabine. Dette skal give en indikation på om renseprogrammet
fortsat kan bruges i nuværende stadie, eller skal videreudvikles eller opgives.
De mikrobiologiske test blev fortaget på to sammenlignelige borgere, velvidende at de to borgere ikke
er bærere af de samme bakterier etc. Derfor opsamles og sammenlignes kimtallene og
gær/skimmelsvamp tallene mellem begge kabiner efter et bad. Derefter undersøges kimtallene ved
automatisk renseprogram og manuel rengøring i de respektive kabiner. Der er blevet podet på 3
områder i badene, nemlig; vægflade, samling mellem væg, gulv og på dyse /armatur, som er
sammenlignelige mellem de to brusekabiner. Da laboranten ikke havde pode glas med til 4 områder er
blev gulvet fravalgt.
Forslående grænseværdier er sat til mindre end 2,5 CFU/cm2, af litteratur og Nationale
Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring2. CFU er forkortelse for Colony Forming Unit, oversat til
dansk kolonidannende enheder. De mikrobiologiske test er blevet testet i forhold til kimtal 37°C og
tilstedeværelse af gær-skimmel kolonidannende kolonier.

Kimtal, 37 °C defineres til; ”Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur. De kan være
sygdomsfremkaldende eller være ledsaget af sygdomsfremkaldende bakterier.” 3
Prøvetagningssted

Vægflade

Samling væg til gulv

Dyse/armatur

Prøvetype

Kimtal 37°C

Gær-Skimmel

Kimtal 37°C

Gær-Skimmel

Kimtal 37°C

Gær-Skimmel

BAD+ efter bad

1
<1

<1
<1

>3000
>3000

<1
3

<1
>3000

<1
2

<1
5

<1
<1

<1
2800

<1
1

<1
>3000

<1
<1

Alm. baderum efter
bad
BAD+ efter rens
Alm. baderum efter
rengøring

* enheden er [CFU/swap], CFU er forkortelse for Colony Forming Unit, oversat til dansk kolonidannende enheder. Swap
svarer til et areal på 10X10 cm svarende til 100 cm 2

2

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Rengoering.ashx
og http://www.sciencedirect.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/science/article/pii/S0195670108001278
3
http://www.odsherredforsyning.dk/media/Udvidet_S%C3%A5dan_l%C3%A6ses_en_drikkevandsanalyse.pdf
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Prøvetagningssted
Vægflade
Prøvetype
Kimtal 37°C GærSkimmel
BAD+ efter bad
0,01
<0,01
Alm. baderum efter bad
<0,01
<0,01

Samling væg til gulv
Kimtal
Gær37°C
Skimmel
>30
<0,01
>30
0,03

Dyse/armatur
Kimtal
Gær37°C
Skimmel
<0,01
<0,01
>30
2

BAD+ efter rens

<0,01
28

<0,01
>30

Alm.
baderum
rengøring

efter

<0,01
0,05

<0,01
<0,01

<0,01
0,01

<0,01
<0,01

* enheden er [CFU/cm2] omregnet fra swap til cm2

Her er det vigtigt at lægge mærke til at der i BAD+ kabinen er et lavere antal af kolonidannende enheder
efter bad sammenlignet med det almindelige baderum. ”Samling væg til gulv” kimtal er den mest
sammenlignelige efter bad. Forskellen mellem efter bad podningen opstår med al sandsynlighed, fordi
renseprogrammet bliver kørt regelmæssigt og muligvis fulgt op med jævnlig manuel rengøring. Hvor
der i den almindelige badekabine kun bruges manuel rengøring.
Ser man på resultaterne fra det almindelig baderum efter bad og rengøring, stiger kimtal for vægfladen
fra mindre end 1 til 5, hvilket undre os, dog kan det afspejle en problematik ved manuelt rengøring.
Problematikken ligger i at bakterier kan blive flyttet i eksempelvis en klud fra et sted til et andet. Kimtal
for ”dyse/armatur” og gær-skimmel måling på ”vægflade” er teoretisk set uændret da testen er
fintfølende imellem 1 og 3000 [CFU/swap], men ikke over og under dog kan der godt være sket en
usporlig ændring. I BAD+ kabinen er der kun observeret en ændring i kimtal ved ”samling væg til gulv”
som falder signifikant fra over 3000 til under 1 kolonidannende enheder. I forhold til resultaterne viser
det at der er en god effekt af renseprogrammet i den automatiske brusekabine som holder niveauet af
kolonidannende enheder under den anbefalede grænseværdi.
De Kliniske retningsliner påbyder mekanisk rengøring og muligvis er strålestyrken fra den automatiske
brusekabine ikke kraftige nok til at fjerne eksempelvis synligt snavs, dette skal undersøges yderligere
så det efterlever kravene. Derudover er apesin ikke et middel som CEI har haft til vurdering og de kan
derfor ikke vurdere dens effekt. Derfor skal der undersøges nærmere om apesin er den bedste løsning
eller om der er andre rengøringsmidler der er anbefalet af CEI som kan opfylde samme krav.
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BILAG 9: EvalueHealth almindeligt bad
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BILAG 10: EvalueHealth Den automatiske Brusekabine
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