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Oppsummering 

Målet 
Å avdekke hvorvidt bevegelsessensitiv teknologi (heretter BST) tilknyttet eksisterende 

varslingssystem på rehabiliteringssykehus, er egnet for monitorering av pasienter med post-

traumatisk forvirring (heretter PTF). 

 

Metoder 

Gjennom on-site observasjoner, litteraturgjennomgang av bl.a. prosedyrer innenfor 

problemområdene og innspill fra Sunnaas utviklet gruppen løsningsforslaget. Det ble gjort en 

summativ brukerbasert test av prototypen, hvor 4 faglærte pleiere fra 

rehabiliteringssykehuset Sunnaas sykehus HF bidro som deltakere. Vedkommende deltok 

også i kortvarige semi-strukturerte intervjuer. Et between-group eksperiment ble gjennomført 

for å undersøke optimal sensorkalibrering av sensormodulen der de uavhengige variablene 

var de ulike sensorverdiene. På eksperimentdataene ble det utført en one-way ANOVA-test. 

 

Resultater  
Tilbakemeldinger og resultater fra brukerbasert test samt intervjuer ga indikasjon på at 

prototypen ikke nødvendigvis passer for fallproblematikken, men kan være en egnet løsning 

for vandrende pasienter. I analysen av eksperimentet ser vi at det ikke er noen statistisk 

signifikant forskjell på forskjellige sensorverdier. 

 

Konklusjon 

Utifra de innsamlede dataene ser vi at det er potensiale i å bruke BST til å forbedre visse 

arbeidsprosesser for ansatte på rehabiliteringssykehus, men ikke nødvendigvis i forhold til 

fallproblematikk blant pasienter med PTF. Formålet for prototypen må endres til å fokusere 

på mindre kritiske tilstander. For å oppnå en tilstrekkelig grad av pålitelighet i sensoren det 

ble prototypet for vil det mest sannsynlig være nødvendig å inkorporere målinger fra andre 

akser enn x-aksen.  
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Om Sunnaas 

Sunnaas sykehus er et av Nordens ledende rehabiliteringsykehus. De ble grunnlagt i 1954 

av Rolf og Birgit Sunnaas med et fokus på helhetlig behandling. Sunnaas har et også en 

egen avdeling for innovasjon og har per i dag 30 aktive innovasjonsprosjekter. Deres 

holistiske tilnærming til rehabilitering synes ved alle aspekter av helseforetaket, fra 

utformingen av sykehuset, til dens naturskjønne beliggenhet på Nesodden - Sunnaas har en 

aktiv rehabiliteringsprosess der pasientene blir ivaretatt med hensyn til deres mentale og 

fysiske velvære gjennom hele oppholdet, og tiden etter utskrivelse fra sykehuset. 

 

Post-traumatisk forvirring 

En av diagnosene pasienter ved Sunnaas har er post-traumatisk forvirringstilstand. 

Posttraumatisk forvirringstilstand er en tilstand som kan oppstå i sammenheng med blant 

annet traumatiske hjerneskader. Pasienter som er diagnostisert med PTF opplever forvirring, 

desorientering og hukommelsestap (Avdeling for hjerneskade, Sunnaas sykehus HF.(n.d., s. 

9)). Et av de større faremomentene med slike pasienter er at de kan falle ut av sengen, 

forårsaket av sviktende kontroll over motoriske funksjoner, samtidig som at de har en 

redusert forståelse av sin egen situasjon, og dermed forsøker å forlate sengen sin. Ufrivillige 

fall kan også oppstå, hvor pasienten faller uten hensikt om å forlate sengen. I løpet av dette 

prosjektet har vi fokusert på fallproblematikken. Vi ser også på muligheten for et modulært 

varslingsystem som skal kunne tilpasses et bredt spekter av problemstillinger som kan 

oppstå på en institusjon som Sunnaas sykehus HF. 

Den nåværende løsningen for behandling av pasienter med PTF krever kontinuerlig 

monitorering av pasienten, enten med hjelp av videokamera eller direkte observasjon av 

pasienten på pasientrommet. Siden pasienten kan utsette seg selv og andre for fare er det 

essensielt at man kan oppdage og forhindre farlige situasjoner. Det kan også være en 

påkjenning for pasienten å ha en person de betrakter som en fremmed i rommet til enhver 

tid, eller vite at de blir overvåket.  

 

Prototypen 

Prototypen vår er et modulært 

varslingssystem som består av en 

signalmottaker som kan motta 

signaler fra sensorer som 

tilpasses individuelle 

problemstillinger man møter med 

forskjellige pasienter. Eksempler 

på sensorer kan være 

bevegelsessensorer som varsler 

når pasienter forlater rommet, 

eller et akselerometer som 

oppdager at pasienten beveger 

Fig. 1, prototypen 
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seg ut av sengen. Valget for videre prototyping falt på sistnevnte alternativ, da dette er en 

vanlig problemstilling for PTF pasienter. 

Sensorene kommuniserer med huben via radiosendere som følger en fastsatt standard 

utarbeidet av oss, for tilkobling og kommunikasjon. Hensikten er at utvikling av nye sensorer 

skal være enkelt for tredjeparter, siden man da bare trenger å kalibrere sensorene og plugge 

dem inn i enkle radiosendere for å være tilknyttet systemet. I den nåværende utgaven 

varsler huben sykepleiere ved å automatisk trekke i pasientsnoren om den mottar signaler 

fra sensorene. Det er tenkt at en videreutviklet prototype vil erstatte denne funksjonen med 

en mer direkte integrering mot sykehusets varslingssystemer. 

 

Hub 

Huben består av en Arduino Uno som er koblet sammen med en radiomottaker og en servo. 

Arduinoen tar inn signaler fra radiomottakeren ved varsling. Den aktiverer så servoen, som 

utløser Sunnaas sitt varslingsystem. Mottakeren er åpen for 4 unike signaler i skrivende 

stund. 

 

Sensormodul 

Sensormodulen består av en Arduino Uno og et 

akselerometer. Akselerometer måler x-aksen. 

Arduinoen sjekker om akselerometeret har 

oversteget en kritisk helning ved 2 påfølgende 

målinger. Hvis betingelsen tilfredsstilles sender 

Arduinoen et signal til radiosenderen, som varsler 

huben på en 315MHz radiofrekvens. 

Sensormodulen er innkapslet i en myk og nøytral 

lomme for å skape minst mulig ubehag hos 

pasienten. 

 

 
Fig. 3, Kommunikasjonsdiagram 

Fig. 2, eksempel på kode 



 6 

Litteraturundersøkelse  

Etiske hensyn 

Sporing av pasienter, og mennesker generelt, er et svært omdiskutert område. Innenfor 

eldreomsorg har det vært gjort flere forsøk på løsninger som håndterer problematikken rundt 

personer med demens (heretter PmD), som opplever tilfeller av vandring. Blant annet har 

White og Montgomery utforsket de etiske utfordringene ved bruken av sporingsteknologi på 

PmD som var hjemmeboende, hvilke hensyn omsorgspersoner med ansvar for PmD må ta, 

og deres utfordringer i en slik hverdag (White & Montgomery, 2012, s. 8-9). Den kvalitative 

studien viste, gjennom en rekke dybdeintervjuer av “carers” (dedikerte omsorgspersoner for 

PmD), en overordnet aksept for bruken av slik teknologi blant omsorgspersonene, som et 

sikkerhetstiltak for PmD.  

Det ble også gjort funn som indikerte at det ikke nødvendigvis er begrensende for PmD sin 

personlige frihet, men snarere tvert i mot - den personlige friheten økte fordi enkelte av 

omsorgspersonene følte seg trygge på at personen de hadde ansvar for kunne bevege seg 

fritt uten tilsyn. Videre ser man av Engström, M., Lampic, C., Olsson, A., Skovdahl, K. & 

Åsenlöf, P. (2014) at bruken av sporingsteknologi senker uro hos omsorgspersoner.  

En mindre andel av deltakerne i studien til White og Montgomery ga inntrykk for at 

sikkerheten til PmD var viktigere enn deres rett til autonomi og privatliv, og dermed kunne 

“covert usage”, altså skjult bruk hvor PmD er uvitende om at de spores, rettferdiggjøres av 

deres omsorgspersoner (2012, s. 13). 

 

Eksisterende teknologi 

Det har blitt gjort mange forsøk på å løse forskjellige former for fallproblematikken, ofte med 

fokus på eldre som ofte tar stor skade av å falle. Å detektere fall ved hjelp av 

bevegelsessensorer har blitt forsøkt av Ko, Leu, og Lin (2014), som utfører målinger langs x, 

y og z aksen via gyroskoper i smarttelefoner. Ved hjelp av målingene kan systemet deres 

regne ut en helningsvinkel og hvor store endringer i posisjon som foregår. Kombinasjonen 

av disse variablene lar dem sette en terskel for når systemet skal anta at brukeren har falt, 

og ringer da automatisk de definerte vergene. Hvis det ikke kan opprettes kontakt med noen 

av vergene blir det gjort et anrop til nødnummeret. Akselerometeret og håndteringen av 

dataene det genererer gir fortsatt til tider false positives. For å unngå at verger og 

nødnummer varsles ved en false positive er det lagt inn en funksjon på mobiltelefonen, hvor 

brukere først blir spurt om de har falt. De må da enten bekrefte eller avkrefte dette innenfor 

en tidsramme, og hvis det ikke gis et svar innenfor tidsrammen varsles nødnummer.  

 

Tidligere arbeid mot falldeteksjon 

I et forskningsprosjekt utført av Currie ble det målt om bevegelsesdetektorer hindrer fall, 

men her ble det ikke funnet noen forskjell på kontrollgruppen og gruppen med 

bevegelsesensor (2008). Det ble også gjort et eksperiment der pasienter fikk festet en 

bevegelsesdetektor til låret som varsler når pasienter vandrer rundt. Eksperimentet viste en 
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senkning av fall med 91% prosent i sin 1 ukes testperiode. Currie konkluderer som følgende: 

“Although this study quality was poor, the intervention might be suitable for select patients 

and bears further testing” (2008). 

 

Metoder for datainnsamling 

Våre metoder ble valgt på bakgrunn av et ønske om å utforske hvorvidt vår tilnærming til 

Sunnaas sin problemstilling var brukbar. I løpet av prosjektarbeidet har vi måttet forholde 

oss til en rekke begrensninger, som har påvirket hvilke metoder som har vært tilgjengelig for 

bruk.  

Begrensningene er naturlige faktorer i et sykehusmiljø - det er et kritisk og sårbart miljø hvor 

alle arbeidsprosesser er nøye planlagt og vurdert slik at helse og velvære for både pasienter 

og ansatte blir ivaretatt. Det er strenge krav i forhold til pasientvern, for å unngå 

unødvendige, og potensielt skadelige, påkjenninger. Det ligger også en etisk problemstilling i 

dette, hvor pasientenes rett til privatliv, autonomi og optimale rehabiliteringsbetingelser må 

beskyttes. Av disse grunnene har vi ikke hatt tilgang til pasientene som en direkte kilde for 

data, og har måttet tilpasse vår metodebruk i henhold til dette. For å anskaffe så pålitelig 

data som mulig valgte vi å benytte oss av fagpersonell ansatt på Sunnaas, av den grunn at 

deres faglige tyngde og dyptgående domenekunnskap om pasientene og miljøet på 

sykehuset. 

 

Observasjoner 

Gruppen fikk 2 omvisninger på Sunnaas, som fungerte som direkte observasjon i feltet 

(Rogers, Sharp & Preece, 2011, s. 261), dog i noe uformell grad da observeringen ikke var 

planlagt eller strukturert rundt et teoretisk rammeverk. Omvisningene foregikk relativt tidlig i 

prosjektarbeidet, og ga oss en grunnleggende forståelse av brukerkonteksten til pasientene, 

da vi fikk en grundig visning av et ubrukt pasientrom og tilhørende alarmsystem. Teorien om 

direkte observasjon i feltet beskriver metoden som svært tidskrevende, men i dette tilfellet 

ble det i snitt brukt 30 minutter per omvisning.  

Observasjon som en metode for datainnsamling er krevende i den forstand at det er mange 

biaser og psykologiske fenomener som kan spille inn på hva observatøren ser, oppfatter og 

er oppmerksom på. Samtidig kan det være mye arbeid for bare én person å både observere 

og logge den dataen som blir samlet inn. Av den grunn er det rimelig å anbefale at flere enn 

én person deltar, hvor man enten fordeler ansvar for observasjon og loggføring, eventuelt at 

alle både observerer og loggfører. Med det siste alternativet får man samtidig kompensert 

for observatørenes påvirkning på dataene ved at observasjonen gjennomføres med flere 

forskjellige perspektiver.  

Brukertest av prototypen 

For å avdekke potensielle misforståelser i forhold til utformingen av grensesnittet til første 

utgave av prototypen falt valg av metode på en summativ brukerbasert test, strukturert i 

henhold til det teoretiske rammeverket beskrevet av Lazar, Feng og Hochheiser (2010, s. 

260-274). Samtidig hadde testen enkelte kjennetegn typisk for formativ brukertesting, som 
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think aloud (s. 273). Deltakerne var pleiere ansatt ved Sunnaas sykehus HF. Oppgavesettet 

baserte seg på tidligere gitt demonstrasjon av det eksisterende alarmsystemet på 

pasientrom. Både kvalitative og kvantitative data ble registrert i løpet av testperioden. 

Hensikten med think aloud var for å få 

ytterligere informasjon om grensesnittet og 

eventuelle mismatcher mellom brukernes og 

vår oppfatning av hvordan prototypen skulle 

anvendes. I tillegg åpnet vi for at de kunne stille 

spørsmål hvis det oppsto problemer på grunn 

av utilstrekkeligheter i utformingen av 

oppgavene. Gjennomføringslokalet for 

brukertesten var et dedikert rom for opplæring 

hos Sunnaas. Vi hadde en testfører og en 

observatør. Testføreren instruerte og svarte på 

spørsmål pleierene hadde under testen. 

Observatøren noterte steder de hang fast, 

hvilke spørsmål som gikk igjen, problemer som 

oppsto og annen relevant informasjon. Etter 

testen ble det holdt et kortvarig semistrukturert intervju med hver deltaker. 

Innenfor brukertesting er størrelsen på antall deltakere et mye omdiskutert tema. Lazar et al 

forklarer problematikken rundt dette som følgende: 

 

The major challenge in determining the right number of users, is that you don’t know 

in advance how many interface flaws exist, so any estimate of how many users are 

needed to find a certain percentage of interface flaws is based on the assumption 

that you know how many flaws exist, which you probably don’t. (2014, s. 263) 

 

De fortsetter med “The reality is that most usability testing will never uncover all, or even 

most, of the usability flaws” (s. 264), og i sammenheng med de betraktningene foreslått av 

dem må man redegjøre for hvilke ressurser man har tilgjengelig. Hvor mange deltakere har 

man råd til, basert på tilgjengelig tid og midler, og hvor mange kan man få tak i, (2014, s. 

264) gitt den konteksten man forholder seg til.  

 

Intervjuer 

Semi-strukturerte intervjuer ble gjennomført i sammenheng med brukertesten, med hensikt 

om å bygge på og nyansere resultater fra testen ved hjelp av kvalitative data. Intervjuene ble 

strukturert etter retningslinjene beskrevet av Rogers et al (2011, s. 228). En intervjuguide ble 

laget, og bestod av en warmup, hoveddel, cooldown og avslutning. 

Å utføre intervjuer er en god metode for å samle detaljerte og dyptgående informasjon, men 

til gjengjeld er det en spesielt tidskrevende prosess, ikke bare i gjennomføringen, men også i 

etterarbeidet. Den fungerer også som en god måte å knytte nærmere sosiale bånd hvis det 

er deltakere som skal brukes i senere intervjuer, eller andre metoder. Det må også tas 

høyde for at deltakerne kan være under effekten av forskjellige systematiske biaser, som 

erindringsbias (Last, 2000, s. 153), altså at nøyaktigheten til deltakerne sin erindring av 

minner ikke er tilstrekkelig presise eller påvirket av hendelser fra tidspunktet den aktuelle 

Fig. 4, pasientdukke i simulert situasjon 
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hendelsen gjelder til tidspunktet for når spørsmålet blir stilt. Alternativt kan Hawthorne-

effekten (McCambridge, Witton & Elbourne, 2014) spille inn og påvirke dataene, som vil si at 

de endrer sin atferd eller respons på grunn av at de blir observert eller målt.  

 

Eksperiment på akselerometeret 
For å teste Sensormodulen valgte vi å gjennomføre et between group design eksperiment 

beskrevet av Lazar et al (2010, s. 49-50) og eksperimentet ble satt opp i samsvar med 

punktene lagt frem i kapittel 2 av Lazar et al (2010, s. 19-39). Between group ble valgt fordi 

vi ville måle de ulike gruppene først og fremst, og unngå learning effecten til deltagerene. I et 

between group eksperiment vil individuelle faktorer blant deltagerene påvirke resultatet. For 

å unngå utmattelse ved gjentatte øvelser, så vi det som nødvendig at hver deltaker bare 

testet to sensorverdier hver. Det ble også satt opp et piloteksperiment først for å undersøke 

hva verdiene burde kalibreres etter. Dette ga oss en bedre indikasjon av hvilke 

sensorkalibreringer vi burde teste i det endelige eksperimentet. Eksperimentet målte antall 

feilvarslinger ved forskjellige sensorverdier.  

For å analysere resultatene fra eksperimentet ble det valgt en one-way ANOVA-test (Lazar 

et al, 2010, s. 79-80). Ved å velge akkurat denne analysemetoden får vi en bedre 

sammenligning mellom de forskjellige verdiene. Disse faktorene gjør at vi kan få en større 

rekkevidde å teste på i eksperimentet og at vi lettere kan isolere den foretrukne 

sensorverdien for akselerometeret. ANOVA kan også bli påvirket av forskjeller i testene som 

mer informasjon fra testfører. Dette gjør metoden mindre pålitelig ved små datasett der 

individuelle forskjeller vil kunne spille en stor rolle. Det ble brukt et programtillegg til Google 

Docs for å fremstille dataene.  

 

Genius design 

På bakgrunn av begrensninger ved samarbeide med sykehus, i dette tilfellet manglende 

tilgang til pasienter som brukergruppe, falt valget av designtilnærming for prototypen på 

genius design, beskrevet av Saffer i 2010. Rogers et al oppsummerer det slik: “In this 

approach the users’ role is to validate ideas generated by the designer, and users are not 

involved during the design process itself” (2011, s. 322). Vi stiller som eksperter på 

teknologi, og ansatte på Sunnaas disponerer sin ekspertise om pasienter og 

sykehusprosedyrer for å validere våre designforslag. 

Den største ulempen ved å benytte seg av en slik tilnærming til design er at det skaper et 

stort rom for at prototypen avviker fra dens egnethet for brukergruppen fordi brukere ikke er i 

like stor grad inkludert i selve designprosessen. Dette står i kontrast med brukersentrert 

design (Rogers et al, 2010, s. 320), hvor i utgangspunktet alle designvalg skal basere seg på 

informasjon gitt av brukeren. Av den grunn kompenseres mangelen på tilgang til 

brukergruppen som direkte informasjonskilde med valget av helsepersonell ansatt ved 

Sunnaas sykehus HF, hvor de fungerer som proxy users (Lazar et al, 2010, s. 403) i den 

summative brukertesten.  

 



 10 

Data og resultat fra brukertest og eksperiment 

Brukertest 

Hvor huben ble montert. Skulle festes ved varsletråden. 

Måte å montere Festet ikke Festet hub ved tråd Festet hub ved tråd, 
plugget i strøm 

antall: 1 2 1 

Tabell 1, hubplassering 

 

Hvor trådtrekkeren ble montert. Skulle festes ved tråden og feste tråden i den. 

Måte å montere Monterte til hub, 
festet ikke tråd 

Monterte ikke 
 

Monterte ikke, men 
festet tråd 

antall 1 1 2 

Tabell 2, plassering av trådtrekker 

 

Hvor ville du plassert sensormodulen i nåværende størrelse. 

Sted å plassere Ville plassere på ankel 

antall 4 

Tabell 3, plassering sensormodul 

 

 

Hvor ville det vært optimalt å plassere varslingmodulen hvis den var mindre. 

Sted å plassere midt på ryggen på leggen kamuflert som 
klokke 

antall 1 2 1 

Tabell 4, plassering av mindre sensormodul 

 

 

Tror du akselerometermoduen ville vært nyttig på Sunnaas? 

Er den aktuell/nyttig? Ja som et tillegg til 
eksisterende løsning 

Nei. 

Antall 1 3 

Tabell 5, nyttighet av akselerometermodul 
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Tror du løsningen ville vært nyttig på Sunnaas med moduler utviklet for andre 

problemstillinger? 

Er den aktuell/nyttig? Passende om den blir 
tilpasset for mindre kritiske 
situasjoner som når 
pasienter går ut av rom. 

Nei. 

Antall 3 1 

Tabell 6 

 

 

Hvordan syns du modulen burde se ut. Farge, utforming, ect. 

Utseende Hvit, nøytral 

Antall 4 

Tabell 7, utseende på modul 

 

 

Hvor burde huben være plassert på rommet. 

Plassering bak sengen/et sted pasienten ikke kan se 
den 

antall 4 

Tabell 8, plassering av hub i rommet 

 

Det kom også fram forslag og kommentarer verdt å trekke frem: 

- Systemet kan være nyttig hvis man kan være sikker på at det fungerer 

- Man bør helst ikke feste noe på pasienten 

- Er sensoren liten nok er midt på ryggen beste sted å feste den 

- Det bør se så nøytralt ut som mulig 

- Sensoren må være så liten som mulig slik at den ikke plager pasienten 

- Sensoren passer nok ikke i denne avdelingen 

- Kanskje ikke denne problemstillingen er den beste å løse med dette systemet, 

sykepleiere må respondere raskt for å hindre fall siden pasienter kan være ganske 

raske til å bevege seg ut av sengen, så de må uansett befinne seg i nærheten. 
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Optimal kalibrering for sensormodul 

Eksperimentet målte om akselerometeret varslet i forskjellige simulerte pasienttilstander ved 

forskjellige sensorkalibreringer (SK). Prototypen må kunne skille mellom kritiske og ikke-

kritiske bevegelser gjort av pasienten. I eksperimentet har vi satt vanlig søvn (VS), urolig (U) 

og veldig urolig (VU) som ikke-kritiske tilstander en pasient kan befinne seg i. Ved disse 

tilstandene er det ikke ønskelig at prototypen varsler pleierene. De kritiske tilstandene er 

definert som sittende på sengekanten (S), pasienten prøver å klatre over sengehesten 

(KOS) og klatring over enden av sengen (KOE). I disse verdiene er det ønskelig med 

varsling. 

 

SK1 = 0.2 sek. 

SK2 = 0.5 sek. 

SK3 = 1.0 sek. 

 

Pasient: SK-verd: VS: U: VU: S: KOS: KOE: 

1 SK1 0 0 0 1 0 1 

 SK2 0 0 0 1 0 0 

2 SK2 0 0 1 0 0 0 

 SK3 0 0 0 0 0 0 

3 SK3 0 0 0 1 0 0 

 SK1 0 0 0 1 1 1 

Tabell 9 

 

0 indikerer ingen varsling, 1 indikerer aktivert varsling.  

 

Analyse og diskusjon 

Brukertest 

Plassering av fallsensor 

For pleierene var det å holde fallsensoren borte fra pasientens rekkevidde helt essensielt, og 

kan ses som en avgjørende faktor for optimal plassering av fallsensoren. Vi ser at det å feste 

sensoren på pasientens ankel er den dominerende løsningen rapportert av deltakerne, og er 

konsekvent i forhold til det tidligere kravet. En slik plassering vil gjøre den mindre tilgjengelig, 

og samtidig gjemt under buksebenet hvor det antas at den ikke er like forstyrrende som vår 

opprinnelige antagelse. Dette samstemmer også med tidligere utviklede løsninger beskrevet 

av Curie (2008). En alternativ utforming av sensoren, hvor den reduseres i størrelse, slik at 

den kan plasseres midt på ryggen hvor pasienten ikke vil nå den ble foreslått av en deltaker. 

Ved en mindre prototype, ville viktige faktorer vært å gjøre den flat og så liten som mulig. 

Med moderne mobilteknologi vil dette være oppnåelig. Vi ser også at andre har valgt å gjøre 

detektoren flat og feste den til benet på pasienten “A pilot study examined the use of a 

movement detection patch attached to the thigh, which alerts clinicians when elderly long-

term care residents are moving about” (Currie, 2008). 
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Utseende på løsning 

Alternativer som å kamuflere sensoren som noe annet, for eksempel en klokke i mykplast, 

ble gitt som et forslag av en av deltakerene som en måte å få den plassert på pasienten. Et 

hverdagslig objekt som pasienter er kjent med vil antakeligvis vekke mindre reaksjoner en 

noe som ser ut som et sykehusinstrument, men slik White og Montgomery (2012) 

rapporterer fra sine casestudie er det betydelige kompleksiteter ved en tilnærming som 

“covert usage”, etiske og moralske faktorer tatt i betraktning. 

Vi ser at utformingen burde være nøytral og hvit, i henhold til den negative reaksjonen PTF-

pasienter kan ha til objekter de ikke er fortrolige med. Trygghet er en annen viktig faktor i en 

pasients rehabilitering og løsningen burde reflektere disse kravene.  

 

Montering og plassering av hub og tautrekker 

Et problem som oppsto med utformingen eller testen var at ingen av pleierene satt 

prototypen opp som tiltenkt. Vi ser at 2 pleiere festet modulen ved tråden, noe som var riktig, 

men når det kom til selve trådtrekkeren var det ingen som festet den i et fast punkt. Dette 

gjør at prototypen ikke vil fungere.  

Intervjuetdeltakerne nevnte også at varslingssnoren ofte ble festet utenfor rekkevidden til 

pasientene for å unngå tilfeller hvor de skader seg eller ødelegger snoren. I løpet av den 

åpne delen av intervjuene kom det frem at det var ønskelig med en løsning hvor det ikke er 

behov for å feste gjenstander på pasienten, på bakgrunn av pasientenes tendens til å fjerne 

ukjente objekter.  

 

Egnethet 

I dataene kommer det også fram at pleierene ikke ser prototypen som et gyldig alternativ for 

den eksisterende løsningen, men det påpekes at det kunne blitt brukt som et supplement. 

For pleiere handler fallproblematikken om å passe på når pasienten våkner opp eller se etter 

tegn som kan indikere at en pasient holder på å reise seg opp ut av sengen, og dette krever 

konstant monitorering. Det er utfordrende å lage en passiv teknologisk løsning som evner å 

håndtere kompleksiteten i bevegelsesmønsteret blant PTF-pasienter. Gitt at prototypen 

faktisk evner å skille mellom kritiske og ikke-kritiske bevegelser, vil det fortsatt være 

nødvendig for en sykepleier å befinne seg i umiddelbar nærhet for å reagere i tide. Det er 

også viktig at pleiere må kunne føle seg trygge med systemet. Som vi har sett i 

litteraturundersøkelsen handler monitoreringsløsninger like mye om trygghetsfølelsen til 

personen med pleieransvar som sikkerheten til pasienten (White & Montgomery, 2012). Det 

er viktig at prototypen tar hensyn til dette og jobber for å betrygge pleiere, såvel som å sikre 

pasienter. Om man gjennomfører utviklingen av andre sensormoduler tilpasset mindre 

kritiske situasjoner, som at pasienter vandrer ut av rommene sine, er det delt enighet blant 

brukertestens deltakere om prototypens egnethet.  
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Akselerometereksperiment 

 

One way ANOVA-test. 

Gruppe -SK Deltager Antall feil Koding 

SK1 3 1 0 

SK1  1 0 0 

SK2 1 2 1 

SK2 2 4 1 

SK3 2 3 2 

SK3 3 2 2 

Tabell 10, ANOVA-test 

 

One Way 

ANOVA: DF SS MS F Signifikans 

Factor 2 7 3,5 3,5 0,1643167673 

Error 3 3 1   

Total 5 10    

Tabell 11, resultat fra ANOVA-test 

 

I ANOVA-testen, hvor vi har brukt antall feilvarslinger til systemet som den uavhengige 

variabelen, og ulike sensorkalibreringer som avhengigheter, viser det seg at det ikke er noen 

statistisk signifikant forskjell på de 3 forskjellige sensorverdiene (F(2, 5) = 3,5, n.s). 

 

Vi kan allikevel se i dataene at SK1 (0.2 sek) hadde minst feilvarslinger av de tre 

sensorkalibreringene. Det er viktig å notere at dette eksperimentet tok for seg en liten 

gruppe med simulerte pasienter med 2 deltagere per sensorverdi, noe som gir redusert 

gyldighet for resultatene. Individuelle forskjeller kan dermed ha påvirket resultatene. 

Eksperimentet skal fungere mer som en indikasjon på hvilke verdier man ville testet i videre 

eksperimenter. Det var heller ingen kontrollgruppe siden det er et ønsket resultat (0 feil) og 

ikke en forbedring på en eksisterende løsning. Neste steg ville vært å måle mindre verdier 

og måle med flere i hver gruppe. Gruppen hadde også en større pilot-test for å se på hvilke 

kalibreringsverdier vi burde undersøke nærmere. Verdiene rangerte fra 2-10 sekunder. I 

piloteksperimentet ble ikke sensoren trigget mer enn en gang i forsøkene. Vi ser at det er 

flest false negatives i klatring over sengehesten, noe som indikerer at prototypen burde måle 

flere akser som gjort av Ko et al. (2014). Det er også viktig å påpeke at deltakerne er 

simulerte pasienter, som ble gitt stikkord for hvilken atferd de skulle ha i eksperimentet. 

Disse stikkordene var basert på informasjon vi samlet om PTF-pasienters atferd. Grunnen til 

at prosjektet valgte å teste med simulerte pasienter var for å fange de individuelle 

forskjellene pasienter kan ha i forhold til å prøve å komme seg ut av sengen. Selv om 

ANOVA-testen ikke viser signifikans kan det virke som en lav sensorkalibrering er ønskelig 

for å minske feilvarslinger, for både false positives og false negatives. Dette kan også hjelpe 



 15 

med å redusere antall feil til et akseptabel nivå. Eksperimentet gjør et forsøk på å utforske et 

område med en brukergruppe som det er gjort lite forskning på, i forhold til bruken av 

bevegelsesensorer. Dataene vil kunne gi en basis for hva en videre forskningsgruppe kunne 

sett på.  

 

Konklusjon 

Kvalitative data fra prosjektarbeidet har vist at BST har potensiale for å forbedre 

arbeidsprosessene til ansatte ved rehabiliteringssykehus, men ikke for det opprinnelige 

målet som var definert. På grunn av mulige systematiske biaser i eksperimentoppsettet og 

de resultatene vi har fått, vil det å kunne si hvorvidt et akselerometer er egnet for 

monitorering av PTF-pasienter kreve videre utforskning for å finne optimale sensorterskler. 

Dette ser vi av signifikansverdien (0.16) fra analysen av eksperimentdata. Det vil også være 

hensiktsmessig å se om sensoren burde måle flere akser slik det er gjort av Ko et al (2014). 

Deltakere i brukertesten har gitt uttrykk for at prototypen er mer egnet for situasjoner av 

mindre kritisk natur, blant annet på grunn av den svært korte responstiden som er nødvendig 

for at pleiere skal kunne gripe inn tidsnok. Formålet med prototypen må endres for at 

videreutvikling skal være hensiktsmessig, eller at databildet generert av sensorene er mer 

nyansert.  

Vi konkluderer med at mer forskning må gjøres i forhold til fallproblematikk blant pasienter 

med post-traumatisk forvirring, og at bevegelsessensitiv teknologi kan ha positiv effekt for 

arbeidsprosesser som involverer monitorering av pasienter med PTF. 

 

Begrensninger og skop for videre arbeid 

På grunn av størrelsen på sample size for både brukertest og eksperiment (N1=4, N2=3) er 

det utilstrekkelig å si noe om signifikansen til dataene. Formelt sett er ikke dette forskning, 

men et forsøk på å bearbeide et problem i henhold til metodikken som ligger til grunne for 

forskningsarbeid. Den naturlige begrensningen på tilgang til brukergruppen og fagpersonell, 

har i stor grad styrt retningen for prosjektet og valget av metoder.  

Deltakerne var simulerte brukere, og av den grunn er det sannsynlig å anta at resultatene 

ville blitt annerledes hadde man hatt tilgang til pasientene. Personer med nedsatt 

funksjonsevne, over tid, har tilpasset seg sin situasjon og vil i de fleste tilfeller benytte seg i 

større grad av andre kroppslige funksjoner som en kompensering for den tapte eller 

reduserte funksjonen (Lazar et al, 2010, s. 403). Et forsøk på å simulere en så radikalt 

endret oppfatning av omverdenen og seg selv, med personer som ikke har nedsatte 

funksjonsevner, kan sies å være svært utfordrende.  

Videre arbeid vil kreve en økning av deltakerstørrelsen i ytterligere iterasjoner av det 

gjennomførte eksperimentet. For å få en bedre forståelse av pasientsituasjonen vil det være 

nødvendig å samle inn en større mengde kvalitativ data. For å oppnå dette vil et sett med 

lengre dybdeintervjuer med fagpersonell fra Sunnaas være hensiktsmessig. I forhold til 

nøyaktighet ved bruk av sensorer kan det være gunstig å gjennomføre en mer dyptgående 

studie av pasientbevegelser, over en lengre tidsperiode, for å utarbeide mer presise 

algoritmer. 
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Utifra dataene vi har samlet inn ser vi det kan være potensiale i å prototype sensorer som 

kan detektere andre uønskelige handlinger hos pasienter, som for eksempel vandring ut av 

rommene sine. På lik linje med gjeldende prototype vil høy pålitelighet og lav grad av 

forstyrrelse fortsatt være gjeldende, men å feste fremmedobjekter på pasientene har sine 

uunngåelige utfordringer slik tidligere beskrevet.  
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