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SLUTTRAPPORT 

Om Norwegian Smart Care Lab 

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) er et testsenter for helseløsninger, og er et prosjekt i 

Norwegian Smart Care Cluster. Vi arbeider for at det skal utvikles gode og bærekraftige 

helseløsninger for fremtiden. Norwegian Smart Care Lab tester og verifiserer ideer, 

prototyper og produkter som utvikles av helsenæringen, spesielt innen e-helse og 

velferdsteknologi. Vi fungerer som en nøytral tredjepart og rådgiver, for å sikre at det som 

utvikles er i tråd med behovene til helsepersonell, pasienter og innbyggerne. Fokuset vårt er å 

skape en felles forståelse rundt de utfordringene som finnes og legge til rette for samskaping 

rundt hvilke løsninger som utvikles for å møte problemene. Brukermedvirkning står sentralt i 

det arbeidet vi gjør, da vi har erfart hvor verdifullt det er å involvere sluttbrukeren og andre 

relevante aktører i hele innovasjons- og utviklingsprosessen.  

Utprøving av Tidewave vendemadrass på Ramsvigtunet Sykehjem og Bofellesskap 

Formål med utprøvingen er å kartlegge implementeringsprosessen når Tidewave 

vendemadrass tas i bruk på sykehjem og bofellesskap. NSCL har kartlagt 

implementeringsprosessen ved å dokumentere de ansattes opplevelse av brukervennlighet, 

oppstartsprosessen, endringer i ressursbruk og rutiner.  

Ramsvigtunet Sykehjem og Bofellesskap ligger i Stavanger kommune. Det er delt inn i to 

avdelinger: Sykehjem og Bofellesskap. Begge avdelingene er deltakere i prosjektet.   
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Planlegging  

Planleggingsperioden startet i februar 2022 hvor NSCL, Tidewave, Bardum og Stavanger 

kommune var deltakende i å planlegge gjennomføringen av utprøvingen. Selve 

prosjektperioden startet tidlig i mars måned og varte i til sammen 8 uker. To uker med 

innsiktarbeid og opplæring, og deretter seks uker med utprøving av vendemadrassene. 

Madrassene ble installert på Ramsvigtunet 23 mars 2022 frem til 4 mai 2022. 

Fremgangsmåte 

De to første ukene, i uke 10 og 11 gjennomførte NSCL en innsiktsfase for å dokumentere 

utgangspunktet før madrassene ble tatt i bruk. I forbindelse med dette hadde vi samtaler med 

to ansatte, en fra avdeling Sykehjem og en fra Bofellesskapet. Nattevaktene ble også 

intervjuet med formål om å kartlegge hvordan situasjonen var før installasjon av Tidewave 

vendemadrass.  

Ansatte fra NSCL har i testperioden vært innom Ramsvigtunet ukentlig for å innhente data 

på erfaringer og opplevelser med å ta i bruk madrassen. De første ukene var fokuset 

hovedsakelig på å kartlegge forståelsen av produktet, behovet for opplæring og at madrassene 

var blitt tatt i bruk. Utover i prosjektet har fokuset vært på brukeropplevelsen, 

brukervennligheten, endring i rutiner, opplevd endringer i arbeidsbelastning, hvilke 

innstillinger som benyttes, typiske brukerfeil og kartlegging ved avinstallasjon av madrass. 

Ved prosjektslutt ble det gjennomført sluttintervjuer med ansatte fra hver avdeling, samt et 

intervju med nattevaktene.  

 

Utvalg av beboere   

Det var de ansatte på Ramsvigtunet Sykehjem og Bofellesskap som valgte ut hvilke beboere 

som skulle ha madrassene. Det ble på forhånd gitt noen inklusjons- og eksklusjonskriterier 

for å sikre at utprøverne var i målgruppen for produktet. Disse kriteriene var: 

- Beboer må ha sengehest oppe ved bruk av madrass 

- Beboer må ikke bevege seg mye/ ikke kunne stå opp på egenhånd.  

Det var ved prosjektstart 23 mars ti madrasser som ble tatt i bruk. De er fordelt ved syv 

madrasser på Sykehjemmet og tre madrasser på Bofellesskapet. I løpet av testperioden er det 

tre beboere som har sluttet å bruke madrassene, den ene grunnet dødsfall og den andre 

grunnet at beboer føler seg innestengt i madrassen. Den tredje sluttet allerede etter første 

natt, da beboer ville ha tilbake sin private madrass.  
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Generell informasjon om beboerne som ble valgt 

Seks av beboerne brukte en trykkavlastende luftmadrass med forebyggende effekt før de 

startet med Tidewave. Sykehjemmet har brukt forebyggende luftmadrasser i 3 år. En av 

beboerne hadde vendeseng før oppstart med Tidewave.  

Alle beboerne som startet med vendemadrassen, er immobile om natten og kan ikke endre 

liggestilling selv. De fleste av beboerne må forflyttes ved hjelp av heis. Et par av beboerne kan 

gå korte avstander selv med rullator. De fleste av beboerne har fast tilsyn mens et par 

kontakter nattevakten når de ønsker å bli snudd. Ingen av beboerne har per 23 mars 2022 

trykksår eller venderegime, men flere har rødhet. Bakgrunnen for at ingen har venderegime 

er at de har forebyggende luftmadrass eller vendeseng. 

 

Informasjon fra innsiktsfasen 

Videre er en oppsummering av tilbakemeldinger fra de ansatte gitt i innsiktsfasen, før 

Tidewave vendemadrass ble tatt i bruk på avdelingene. I denne fasen kartla NSCL 

avdelingens rutiner og de ansattes erfaringer med forebygging og oppfølging av pasienter i 

risikogruppen for å utvikle eller som har utviklet trykksår.  

Rutiner for dag/kveldsvakt ved trykksår  

Det skal på hver vakt ved stell på morgen og kveld observeres hvordan huden ser ut, om den 

er bløt, rød eller har hvite blemmer. Hvis beboeren ligger eller sitter i våt bleie kan huden bli 

bløt veldig fort og dette blir til blemmer, derfor er det rutine at alle skal skifte bleie etter 

lunsj. De som spiser dårlig og er underernært må skifte stilling etter noen timer da det fort 

kan utvikles trykksår hvis de sitter for lenge i samme stilling. Dårlig sirkulasjon, mangel på 

næring og proteiner gjør at det tar lengre tid å hele sår. Hvis det er observeres trykksår eller 

er trykksår under utvikling dokumenteres dette i journalen til beboeren. Hvis det blir oppstår 

sår eller er forverring av sår, innføres det sårstellrutiner og det må skrives i journal om det 

blir bedre eller verre. 

Rutiner ved venderegime for nattevakt 

Premissene for at en beboer skal bli snudd om natten er om beboeren har fare for trykksår, 

om de er passive og ikke endrer stilling selv i løpet av natten. 

Da det ved oppstart ikke er noen beboere som har venderegime blir de ansatte som arbeider 

natt spurt om å fortelle om erfaringer de har fra tidligere. Under normale omstendigheter tar 

det rundt 4-5 minutter å vende. Det varierer om det er 1 eller 2 ansatte som gjør vendingene, 

men vanligvis to ansatte da dette er mest behagelig for beboer og mindre belastende for de 
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ansatte. Det varierer hvor mange ganger beboer må vendes per vakt, men vanlig praksis er 

rundt hver andre time eller sjeldnere.  

Ansattes opplevelser med å måtte vende  

På spørsmål om hvordan det føles for de ansatte å utføre manuelle vendinger forteller de at 

det oppleves inngripende. Noen beboere kan bli redde og sinte. Dette kan variere på om 

beboere er kognitivt friske eller har demens. De sier også at det nok kommer an på hvordan 

man utfører vendingen om beboerne reagerer. De har fått tilbakemelding om at det er 

forskjell på de ansatte hvor forsiktig de utfører vendingene.  

På enkelte av beboerne sier nattevaktene at det nesten føles som overgrep hvis beboeren ikke 

forstår hva som skjer. De ansatte forteller de forklarer igjen og igjen, men at beboeren ikke 

forstår grunnet kognitiv svikt. Dette er noe som varierer fra beboer til beboer utfra deres 

tilstand. De ansatte vet at vendinger er en viktig oppgave som må gjennomføres, men det kan 

oppleves ubehagelig for begge parter. 

 

Forebygging  

De ansatte forklarer at de som er i fare for å utvikle trykksår har trykkavlastende luftmadrass. 

Hvis det ikke er fare for trykksår, får de ikke luftmadrass.  

 

Opplæring og installasjon 

Norwegian Smart Care Lab har vært til stede og observert opplæring og installasjon av 

madrassene. Det har blitt gjennomført intervjuer med ansatte om deres opplevelse og 

forståelse av produktet, samt opplæring utover der vi var til stede. Det blir lagt vekt på 

opplæringen i rapporten da dette er en viktig faktor for om produktet blir nyttiggjort etter 

installasjonen. Tilbakemeldingene NSCL har fått har vist at madrassene har blitt tatt i bruk 

på avdelingene etter installasjon.   

Opplæring  

Bardum hadde første opplæring med ressurspersoner og avdelingsledere 10 mars. Ansatt fra 

Tidewave var også til stede og supplerte med informasjon om produktet. Den 17 mars 

gjennomførte Tidewave opplæring med nattevaktene, samt gjennomførte en opplæring på 

dagtid for flere av de ansatte senere samme uke.  

Utover dette har det vært en QR-kode med opplæringsfilm tilgjengelig på hvert pasientrom. 

QR-koden ble satt på forsiden av dokumentasjonsbøkene til hver beboer (se kapittel 

dokumentasjon i bok s.7). Avdelingslederne sendte også ut mail til alle sine ansatte med 

lenke til filmene. Videre opplæring har vært fra ansatt til ansatt.  
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Ansattes tilbakemeldinger på opplæringen  

Norwegian Smart Care Lab har kartlagt de ansattes opplevelser med opplæring og spurt 

spesifikke spørsmål om hvordan det har opplevdes og hva de har hatt behov for i løpet av 

testperioden.  

De ansatte gir tilbakemelding om at det virket forståelig, men at det nok kommer et par 

spørsmål når madrassen blir tatt i bruk. Det er ønskelig med litt praktisk trening for å vite at 

opplæringen har vært tilstrekkelig. Det blir ytret et ønske om mer opplæring i forhold til 

hvordan forklare produktet til beboerne for å unngå bekymring fra dem, spesielt i starten av 

prosjektet. 

De fast ansatte forteller at det er ekstravakter som ikke har fått opplæring, så dette fører til 

merarbeid for dem som har hatt opplæring ved at de må ta en runde på kvelden å sjekke at 

alle madrassene er på. Det skulle vært en felles opplæring for alle ansatte for å ha oversikt 

over hvem som har gått gjennom opplæringen. 

Det blir gitt tilbakemelding om at dersom det ikke hadde vært et “prosjekt”, men at 

madrassene skulle være her fast hadde nok flere vært motiverte til å lære det.  

Ansattes kommentarer til video  

De ansatte gir tilbakemelding om at enkelte har sett videoen flere ganger og sier den ser 

veldig grei ut og enkelt å bruke, men at det er viktig å få prøve selv. Det kan se veldig lett ut 

når andre gjør det, men viktig å få gjort seg praktiske erfaringer med bruk av produktet. Flere 

av de ansatte legger vekt på at video er en god måte å lære på. De forteller at filmen var bra og 

inneholdt nyttig informasjon.  

Det var ansatte som ikke visste om filmen.  

Installasjon og oppstart 

Den 23 mars ble madrassene installert hos 10 beboere.  Ansatte fra Bardum og Tidewave var 

til stede for å installere vendemadrassene i beboernes senger.  

I oppstartsfasen var noen tilfeller hvor nattevaktene observerte at madrassene ikke var 

skrudd på og at det var glemt å sette opp sengehest, da har nattevaktene gjort dette. Det 

oppleves som at dette handler om at alle ikke hadde fått opplæring da det bedret seg etter et 

par uker. 

Dokumentasjon i bok 

Det ble plassert en dokumentasjonsbok på hvert pasientrom som de ansatte kunne 

dokumentere i. De to avdelingene Sykehjemmet og Bofellesskapet skulle selv finne ut hvilken 
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praksis som passet dem best, enten å ha bøkene liggende på personalrommet eller på 

pasientrommet. De ansatte har minnet hverandre på å dokumentere i bøkene, samt å 

innhente tilbakemeldinger fra beboerne om hvordan de opplever å ta i bruk madrassen. Det 

har blitt registrert noen tilbakemeldinger fra beboerne, men hovedsakelig innsikt i hvordan 

madrassene har fungert og observasjoner de har gjort hos beboerne. Dette blir beskrevet 

under “Funn fra testperiode”.  

 

Funn fra testperiode  

Funnene som blir presentert under er innsikt hentet fra samtaler med ansatte i løpet av 

testperioden, skriftlige tilbakemeldinger fra dokumentasjonsbøker, dokumentasjon i 

journalsystemet CosDoc og intervju med ansatte i slutten av testperioden. Alt av 

observasjoner og utsagn fra beboerne er innhentet fra ansatte ved Ramsvigtunet.  

Ansattes observasjoner av beboerne  

De ansatte forteller at hos en beboer virker mobiliteten bedre på morgningen etter 

installasjon av vendemadrassen. Hos en annen beboer har de ansatte observert at kroppen 

virker mindre stiv på morgenen. En av beboerne har avtale med personalet om å ringe til 

nattevakten ved ønske som å bli snudd. Etter oppstart med vendemadrassen har beboer og 

ansatte sammen snakket om at beboer har fått mer sammenhengende søvn. Ansatte 

beskriver at madrassen virker beroligende på beboeren. 

Trykkavlastning 

De ansatte forteller om beboere som før hadde rødhet på setet hvor dette har forsvunnet etter 

oppstart med madrassen. Dette gjelder blant annet en beboer hvor det gis tilbakemelding om 

at såret på setet/setefuren har forsvunnet etter beboer har sovet på Tidewave madrass i syv 

netter.  

En annen beboer som blir beskrevet som veldig rød på sete uten åpne sår, ligger i sengen 12 

timer hver natt og har som regel en 2-3 timers hvil på dagen. Etter et par dager med 

Tidewave rapporterer ansatte at de observerer mindre rødhet på rygg og sete. Etter fem dager 

blir det beskrevet av ansatte at “beboer sin rødhet er svært mye bedre og lite rød hud”. Etter 

ni dager blir det beskrevet av ansatte at beboer ikke er rød på sete. Etter 24 dager er det 

beskrevet av personal at “er ikke nødvendig lenger med så mye smøring og massering på 

setet som før. Huden er ikke sliten og nær ved å bli hull på som før”. En natt var madrassen 

ikke påskrudd grunnet misforståelse mellom to ansatte på kveld om hvem som skulle gjøre 

dette, de samme ansatte var på jobb neste morgen. De observerte da store røde områder over 
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ryggen og sete var blitt rødt igjen. Etter et par netter blir det igjen observert av dagvakt at 

beboer var blitt mindre rød.  

Bevegelse i madrassen  

En beboer var syk og sengeliggende i noen dager. På grunn av at beboer var våken i sengen på 

dagtid endret de innstillingene på vinkelen ned slik at det ikke ble så mye bevegelse. De satte 

snu-vinkelen opp igjen om natten. Ansatte forteller at dette fungerte bra for dem og for 

beboeren.  

To av beboerne reagerte i starten på bevegelsene, at de kjente bevegelsene og våknet av dem. 

En av disse beboerne ringte de første nettene og utrykte skepsis for å fortsette å bruke 

madrassen. Etter 2 uker blir det dokumentert at disse beboerne ikke merker bevegelsene slik 

de gjorde i starten.  

Hos en beboer sluttet bruken av Tidewave vendemadrass etter 3 uker. Beboer uttrykte de 

første nettene at hxn hadde sovet godt, men etter 2 uker sa beboer at hxn følte seg innelåst og 

ble skremt av å våkne vendt på siden. De ansatte tok innstillingene på vendingen ned til 20 

grader, men beboer uttrykte likevel ubehag og madrassen ble avsluttet.  

Det er rapport at et par av beboerne faller helt til høyre i sengen med hodet på 

sengekanten/sengehesten. Dette er noe som har skjedd flere ganger med to av beboerne, selv 

om de legges sentrert i sengen på kvelden. Grunnet dette ble det hos begge beboerne endret 

innstilling. Det ble endret til at vendingsgrad og venderetningen ble innstilt på det laveste.  

Ikke rapportert om at beboerne faller mot sengekant etter at innstillingene ble endret.  

Noen av beboerne bruker beskyttelse på sengehesten, som er et tøystykke som legges over 

sengehesten. Det blir gitt tilbakemelding om at beskyttelsen på sengehesten kan falle av når 

madrassen vender mot sengehesten. Ansatt sier at borrelås på denne beskyttelsen ikke er den 

beste, men at det kan være en observasjon å ha med seg. De ansatte uttrykker bekymring for 

at beboers bein/armer kan klemmes mellom sprinklene i sengehesten når madrassen vender 

andre vei.  

Endringer ved stell  

Det blir beskriver at de ansatte planlegger å gå innom for å ta madrassen på pause før de 

starter med stell. Flertallet av ansatte som arbeider dag/aften sier dette går helt fint og at de 

gjør andre ting i mellomtiden til madrassen blir flat. Noen av de ansatte påpeker at det tar tid 

fra krom til flat madrass, men det viktigste er jo at det hjelper beboer. For nattevaktene krever 

det en større rutineendring ved at de må sette madrassen på pause/stopp ved skift av bleie og 
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at dette bruker en del tid. Noen synes dette er greit, mens andre syntes det tar lang tid å vente 

til madrassen blir flat.  

Ved bleieskift gir enkelte tilbakemelding om at det er enklere å dra ut innlegg/ skifte bleie når 

vendemadrassen er påskrudd under stell om natten. Enkelte ansatte utfører stell med 

madrassen påskrudd og forteller at det er hjelp i vendingen for å snu pasienten ved bleieskift. 

Andre forteller om at de skrur madrassen av og venter til den er flat før de utfører stell.  

 

Tilbakemeldinger brukervennlighet  

De fleste tilbakemeldingene som er kommet under testperioden er at madrassen fungerer 

godt og er intuitive å bruke. De ansatte syntes det er betryggende å vite at beboerne har vært i 

bevegelse om natten. Madrassen beveger seg stille og dette oppleves som positivt.  

Madrassens innstillinger 

Det var et par ressurspersoner ved avdelingene som var ansvarlige for å endre innstilingene 

dersom nødvendig. Dette har medført at annet personal ikke har fått opplæring i 

innstillingene. Ved intervjuer og spørreskjema er det denne funksjonen med madrassen flest 

ansatte sier de ikke føler seg trygg på å bruke.  

Lys  

Noen ansatte har nevnt at det kan være forvirrende med lys på panelet som er påskrudd hele 

tiden. De kommer med forslag om at madrassen ikke lyser når den er “av”, så man vet at den 

er på når det lyser. En nattevakt forteller at hxn oppfattet at madrassen var på hele natten 

siden alle lysene var på, men forsto etter hvert at madrassen var av selv om den lyste. Andre 

ansatte har ikke hatt dette problemet.   

Pause/ play knapp 

På spørsmål til nattevaktene om de bruker pause knappen (går på igjen etter 30 min), 

kommer det litt forskjellige svar. Majoriteten av nattevaktene sier de bruker “av og på”, mens 

noen bruker pauseknappen. Ansatte som arbeider på dag/ aften svarer de bruker stopp på 

morgningen da alle skal ut av sengen, også play på kvelden når de skal legge seg. Det er også 

observert at noen ansatte har blandet litt med funksjonene på disse knappene, kveldsvakter 

har beskrevet at madrassen har stått på når de har kommet inn på kvelden, dette er nok fordi 

dagvakt har trykket pause og ikke stopp. Et par ansatte sier at start og stopp knappen kunne 

vært mer fremhevet, mens andre synes det fungerer fint slik det er.  
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Brukerfeil eller tekniske feil? 

Det er noen registeringer i bøkene hvor ansatte vet de har satt madrassen på, så har den ved 

neste tilsyn blinket rødt på panelet og det er uvisst hva som har skjedd. Det har på samme 

madrass skjedd at den har vært påskrudd og senere vært avskrudd uten at noen har rørt den, 

uvisst om dette har skjedd grunnet tekniske problemer eller at den ikke er innstilt rett skriver 

ansatte.  

Stikkontakten på den ene madrassen ble ødelagt, kan se ut som noen har dradd sengen vekk 

mens stikkontakten har vært i. Det blir nevnt fra ansatte at beboerne ofte har mye greier 

rundt sengene og det kan bli snublefare for personalet om ledningen ligger på gulvet. Det kan 

også være fare for å kjøre over ledningen med heis, som kan føre til knekkhetsbrudd. Ansatt 

sier at strømkabelen helst skulle hengt oppover, så man ikke snubler eller kjører over den 

med heis. 

 

Sammendrag 

Gevinster de ansatte legger vekt på 

Det blir gitt tilbakemelding om at de ansatte opplever det som en gevinst at madrassen 

forebygger trykksår. Det er positivt at det har innvirkning på pasientens livskvalitet når de 

slipper å få trykksår, dette understrekes som viktig. At enkelte av beboerne er mindre stive på 

dagtid og det virker som de har bedre mobilitet er bra. Det gir både personalet avlastning for 

tunge løft og pasienten forbedrede muligheter til å bevege og klare seg selv.  

De ansatte gir tilbakemelding om at det er positivt at nattevaktene ikke trenger å vekke 

beboerne om natten for å gjøre manuelle vendinger. Snuregimet om natten blir mer 

skånsomt for pasienten og det vil gi pasientene sammenhengende og dermed bedre søvn.  

Det er positivt at madrassen krever minimalt med opplæring, da er det enklere for de ansatte 

å lære av hverandre. Fint å ha et par superbrukere som kan bistå dersom innstillingene på 

madrassen skal endres.  

Gode tilbakemeldinger fra flere av beboerne på både god søvnkvalitet og komfort. Det 

oppleves positivt at madrassen kan bidra til at beboerne får bedret sirkulasjon og forebygger 

utvikling av trykksår. Dette er noe avdelingen har hatt fokus på å forebygge, da det krever 

mye ressurser når et trykksår oppstår og det er belastende for pasienten. 

Ønsker og innspill til veien videre 

- Ønskelig med opplæringsvideoene på flere språk.  



Utarbeidet av Norwegian Smart Care Lab  

12   

   

- Ønske om brukermanual på flere språk.  

- Strømkabelen helst skulle hengt oppover, så man ikke snubler eller kjører over den 

med heis.  

 


