
Håndholdt velfærdsteknologi

Blev selv pårørende  
– og lavede en app
 
Af Jens Degn, cand.mag.

App’en ShowMyDay vinder stadig større udbredelse på specialpædagogiske tilbud 
i hele landet. ShowMyDay er en kalender-app, der kan ligge på en helt almindelig 
smartphone eller tablet. Den er specielt udviklet til at hjælpe borgere med 
autisme og opmærksomhedsforstyrrelser. I denne artikel fortæller grundlægger 
af ShowMyDay, Betina Carstens, historien om, hvordan app’en komtil verden, og 
hvordan det er at gå fra at være socialpædagog til it-iværksætter. Samtidig deler 
SpecialPædagogisk UdviklingsCenter, SPUC, i Helsingør, nogle af de erfaringer, de 
har gjort sig med at indføre og bruge ShowMyDay.
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Det er snart 7 år siden, Betina Carstens skiftede 
den trygge tilværelse som socialpædagog ud 
med livet som iværksætter. Det, som driver 
hende, er stadig at gøre en forskel for men-
nesker med autisme og opmærksomhedsfor-
styrrelser. Det startede egentlig med hendes 
egen søn. På et tidspunkt begyndte han at få 
nogle vanskeligheder i skolen. Betina Carstens, 
der har arbejdet 20 år som socialpædagog, 
genkendte hurtigt problematikkerne og for-
stod, at han havde brug for mere struktur. Hun 
kendte også til de eksisterende redskaber fra sit 
arbejde: Hun måtte i gang med saks, papir og 
lamineringsmaskine for at lave en kalender til 

ham.

Det åbnede virkelig øjnene for mig 
at gå fra rollen som fagperson til 
pårørende. Jeg kunne slet ikke 
se min familie passe ind i den 
institutionelle ramme, som jeg 
gik på arbejde i. Derfor blev jeg 

nødt til at finde en anden løsning, 
og det blev starten på ShowMyDay.

Sammen med to samarbejdspartnere lavede 
hun en prototype og startede en lille iværk-
sættervirksomhed. I dag har hun blandt andet 
vækstfonden i ryggen og har også etableret sig 
uden for landets grænser i blandt andet Norge 
og Sverige.

Men Betina Carstens gør det samtidig helt 
klart, at det ikke er noget glansbillede at være 
iværksætter. Det kræver en masse arbejde og 
en mindst lige så stor portion motivation. For 
hendes vedkommende er motivationen nøjag-
tigt den samme, som i første omgang fik hende 
til at vælge at blive socialpædagog: Hun vil 
gøre en forskel for mennesker, der lever livet 
med lidt andre forudsætninger end flertallet.  

Det var nok sværere at komme i gang, end 
jeg havde troet. Jeg syntes, jeg kendte de 
offentlige systemer og sørgede f.eks. for, 
at ShowMyDay blev godkendt og kom i 

Socialstyrelsens Hjælpemiddeldatabase. 
Men det tog alligevel tid at slå igennem. 
Kommunerne er meget omhyggelige, og 
man skal virkelig bevise, at ens produkt 
gør en forskel. Men nu er vi der, hvor 
der for alvor begynder at komme skred i 
udbredelsen.

Til gengæld synes Betina Carstens også, den 
danske offentlige sektor giver nogle fantastiske 
muligheder for samskabelse. Det har betydet, 
at hun løbende har kunnet forbedre Show-
MyDay i takt med, at app’en har vundet indpas 
ude på institutionerne og specialtilbuddene. Og 
det har betydet, at både app’en, som bruge-
ren ser, og den planlæggerdel, som fagfolk 
og pårørende arbejder i, har fået en del flere 
indstillinger, end der var fra starten.

Vi har lært rigtigt meget i samspillet med 
vores brugere, forældre og fapersonalet 
ude på institutionerne. Vi har tilpasset 
rigtig meget efter brugernes ønsker, så 
der er de nødvendige valgmuligheder. 
For nogle er det vigtigt at kunne lægge 
uddybende beskrivelser i kalenderen. For 
andre er det vigtigt at kunne bruge ikoner 
og billeder eller få teksten læst højt. Så i 
dag kan vi godt sige, at det faktisk lige så 
meget er vores brugeres produkt, som det 
er ’vores’. 

Samtidig har det været helt afgørende for 
hende, at ShowMyDay skulle blive ved med 
at være enkel og intuitiv at bruge. Hun kender 
sine brugere og ved, at de ikke ønsker alt for 
store forandringer. Samtidig skal det også være 
nemt og ligetil at planlægge i kalenderen for de 
pårørende og fagfolk, som støtter brugerne.

Derfor følger der heller ikke en manual med til 
ShowMyDay, for det må der ifølge Betina Car-
stens aldrig være brug for. Hun har godt nok 
fået lavet nogle små instruktionsvideoer, men 
ellers er omdrejningspunktet i hendes koncept, 
at hun giver alle nye brugere grundig undervis-
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ning i produktet, når de starter op. Det handler 
ifølge Betina Carstens først og fremmest om at 
være helt sikker på, at app’en bliver sat rigtigt 
op til den enkelte brugers behov, og at der er 
mest mulig tryghed i processen for alle. 

Vores app har en potentielt kæmpestor 
indvirkning på vores brugeres liv. For 
at sikre en god oplevelse sælger vi 
simpelthen ikke en licens til app’en uden, 
at der følger et undervisningsforløb 
med, hvor vi kommer ud og gennemgår 
funktionaliteten og hjælper med at sætte 
den op. Det er samtidig vores måde 
hele tiden at lære mere om, hvordan 
ShowMyDay bliver brugt, og hvordan vi 
kan videreudvikle på den.

Kort om ShowMyDay 
 
•  ShowMyDay er en digital kalender for men-

nesker med særlige behov for visuel struktur.

•  ShowMyDay er baseret på TEACCH pæda-
gogikken, der har særligt fokus på at skabe 
struktur, genkendelighed og forudsigelighed.

•  ShowMyDay bliver blandt andet brugt af 
børn og voksne med blandt andet autisme, 
ADHD og andre med særligt behov for visuel 
struktur. 

 •  ShowMyDay er intuitiv og fleksibel – den 
yngste bruger er lige fyldt 4 år – og de æld-
ste er omkring 50 år.

 •  ShowMyDay består af en kalenderdel, der 
tilpasses den enkelte bruger og en planlæg-
gerdel, hvor fagpersonale og pårørende kan 
redigere og planlægge aktiviteter, layout 
mm. for den enkelte bruger.

•  Har pt. mere end 1.000 brugere i Danmark.

•  Eksporteret til bl.a. Norge og Sverige – og er 
også blevet præsenteret i USA.

•  Grundlagt i 2013 af Betina Carstens, som har 
mere end 15 års erfaring fra specialtilbud for 
borgere med autisme.  

•  Betina Carstens udviklede ShowMyDay, da 
hendes egen søn fik behov for mere struktur 
i hverdagen – og hun ikke kunne finde et 
egnet hjælpemiddel.

 Læs mere på https://www.showmyday.dk 
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Centerlederen: En genvej til 
borgerens banehalvdel 

SocialPædagogisk UdviklingsCenter, SPUC, i Hel-
singør bruger app’en ShowMyDay som genvej 
til at møde borgerne på deres egen banehalv-
del. Der er masser af gevinster ved at bruge ny 
teknologi, men det kræver tålmodighed, fokus og 
opfølgning at høste dem.

Godt nok flytter borgerne ind hos os – men 
egentlig er det jo os, der skal flytte os over 
på borgernes banehalvdel.

Sådan opridser centerleder, Louise Manstrup, 
den faglige udfordring, som hun og hendes 83 
medarbejdere hver dag står over for på SocialPæ-
dagogisk UdviklingsCenter, SPUC, i Helsingør. Og 
Louise Manstrup har opdaget, at app’en Show-
MyDay er en oplagt genvej til borgenes banehalv-
del. Indtil videre for ca. 10 af centrets 200 borgere.

Gevinster, ikke  
grønthøster-besparelser
Som leder for en offentlig institution fylder spar-
sommelighed en hel del i Louise Manstrups vir-
kelighed, men beslutningen om at bruge Show-
MyDay handler ikke om bare at spare penge. 
Centerlederen mener i stedet, at det det skal ses i 
et bredere socio-økonomisk perspektiv. Og netop 
her ser hun et potentiale i ShowMyDay. 

Den store fordel er, at vores borgere øger 
deres egne mestringsstrategier. Det betyder, 
at vi får frigjort ressourcer, som vi kan bruge 
på andre opgaver eller andre borgere. Du 
kan ikke simplificere det til, at du kan spare 
så og så mange årsværk ved at bruge 
ShowMyDay, for vi kører i forvejen med en 
stram bemanding på vores tilbud, og der 
skal altså være personale til stede. Men vi 
kan bruge medarbejdernes kompetencer 
mere hensigtsmæssigt – og vi har faktisk 
også sparet penge til supervision, fordi vi 
har reduceret antallet af konfliktsituationer, 
der kræver opfølgning.

Som eksempel nævner hun en borger, som 
personalet tidligere ofte havde konflikter med om 
morgenen i forbindelse med vækning. Nu klarer 
ShowMyDay den opgave. Uanset hvem, der er 
er på arbejde, kan borgeren vælge, at det er den 
samme stemme, der er lagt i app’en og væk-
ker ham. Det kan være en forælders stemme, et 
stykke musik eller noget helt tredje. ShowMyDay 
sørger med andre ord for struktur og genkende-
lighed fra det øjeblik borgeren slår øjnene op. Og 
borgeren klarer nu også selv bad og påklædning, 
så personalet faktisk først møder ham, når han 
kommer ud til morgenmaden.

Ny værdifuld viden om borgerne
Når man som personalet i SPUC begynder at 
møde borgeren mere på deres banehalvdel, så 
giver det en anden type faglige problemstillinger. 
Borgere, der mestrer mere og har bedre overblik 
over deres hverdag, får også en tydeligere hold-
ning til, hvordan de bruger deres tid. 
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Vores borgere kan godt lide struktur, men 
det er ikke sikkert, at de er vilde med at 
rede seng, selvom det er et krav på vores 
døgntilbud. Som fagfolk har vi nok en 
tendens til at have meget fokus på pligterne, 
men vi oplever, at det er andre ting, der 
måske betyder mere for vores borgere. Det 
kan måske være det ugentlige besøg hos 
mor og far eller en løbetur med løbeklubben.

Hun fortæller, at det hænder, at praktiske opgaver 
er blevet krydset af i app’en, og at personalet 
bagefter kan konstatere, at de så måske ikke rent 
faktisk er blevet gjort. Men det vigtige er ifølge 
centerlederen, at man pædagogisk bruger det 
som udgangspunkt for en dialog, der i højere 
grad tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for 
borgeren og ikke for botilbuddet.

Ledelsestid og fokus er  
den største udfordring
Mange teoribøger om forandringsledelse frem-
hæver, at teknologiprojekters største forhindring 
er modstand fra medarbejdere, som hænger fast i 
gamle vaner eller er bange for at blive overflødige. 
Men det er ikke Louise Manstrups erfaring. Hun 
peger derimod på sin egen travle hverdag som den 
største udfordring i arbejdet med ShowMyDay. 

ShowMyDay og andre velfærdsteknologier 
kommer ikke til at erstatte godt pædagogisk 
arbejde. Slet ikke. Jeg tror snarere, at 
teknologi kan være med til at udvikle 
og kvalificere vores pædagogik. Der er 
selvfølgelig nogle medarbejdere, der har 
være tilbageholdende, men jeg oplever 
faktisk, at den største udfordring er, at vi i 
ledergruppen har svært ved at få sat nok tid 
at til at følge op og holde fokus.

Det har Louise Manstrup taget konsekvensen af 
og købt sig til hjælp fra en ekstern konsulent, der 
hjælper med at facilitere opfølgningsmøder og 
fastholde fokus. Den erfaring vil hun gerne give 
videre til andre ledere, der står over for at skulle 
indføre ny teknologi på specialområdet.  

ShowMyDay handler om struktur, 
og hvis alle ikke har fokus på de små 
hverdagsting som f.eks. at få opdateret 
borgernes dagsplaner, så mister app’en 
troværdighed. Derfor er det vigtigt, at alle 
i de forskellige teams på centret bruger 
app’en konsekvent og får opdateret 
informationen. Det kan godt glippe at få 
fulgt op på det ledelsesmæssigt i en travl 
hverdag, og derfor har det været godt 
for os at have en dedikeret specialist til 
at hjælpe os med implementering og 
opfølgning.

Centerlederen er ikke i tvivl om, at modellen 
virker. Det ser hun blandt andet ved, at det nu er 
borgerne og deres pårørende, der begynder at 
efterspørge ShowMyDay.

Jeg har lige haft et eksempel, hvor en 
af vores borgere ikke ville med til en 
aktivitet, fordi den ikke var blevet lagt i 
vedkommendes dagsplan i Showmyday. Det 
viser jo, at vi er nået et rigtig godt stykke ned 
ad vejen. Vi oplever også, at de pårørende 
begynder at spille ind i forhold til app’en. 
Det, synes jeg, giver endnu flere spændende 
perspektiver og motivation til at fortsætte 
arbejdet, selvom det kræver tid og kræfter, 
afslutter Louise Manstrup.  

Om SpecialPædagogisk  
UdviklingsCenter, Helsingør

SPUC består af fire bofællesskaber, tre 
døgntilbud, et udgående socialpædagogisk 
støtteteam og et værested. SPUC har ansvar 
for ca. 200 borgere med forskellige former for 
udviklingshæmning eller progredigerende 
lidelser. SPUC har ialt 83 medarbejdere.

SPUC har arbejdet med ShowMyDay det 
sidste års tid. Pt. bruger ca. 10 borgere 
ShowMyDay-app’en.
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Socialpædagogen:  
App giver mere nærvær 
Personalet på SPUCs døgntilbud har gennem 
det seneste år brugt ShowMyDay app’en til 
at skabe mere nærvær og kvalitet i samspillet 
med borgerne. Men det kræver tæt samarbejde 
og koordinering i personalegruppen, fortæller 
socialpædagog Bernhard Mikael Hansen.

I den offentlige debat bliver teknologi ofte 
fremstillet som den diametrale modsætning 
til varme hænder, omsorg og fagligt arbejde. 
Medarbejderne skal væk fra computeren og ud 
til borgeren. Står det til Bernhard Mikael Hansen 
skal det billede nuanceres en smule. Ifølge den 
erfarne socialpædagog handler det i stedet om at 
håndholde teknologien og bruge den til at sætte 
borgeren i centrum. 

Det er netop det, som han og kollegerne på 
døgntilbuddet Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 har 
arbejdet målrettet med det seneste år. Det hand-
ler først og fremmest om at tage udgangspunkt 
i de borgere, man arbejder med, forklarer Bern-
hard Mikael Hansen. 

Vi arbejder med en gruppe mennesker, som 
har rigtig meget brug for forudsigelighed 
i hverdagen. Hvis de oplever en pludselig 
hændelse eller en ændring, kan vi bagefter 
bruge rigtig lang tid på at hjælpe borgeren 
til at genfinde roen og trygheden. Det bruger 
vi mindre tid på nu, hvor vi har ShowMyDay. 
Det skaber mulighed for, at andre ting kan 
udspille sig, når vi er sammen. I stedet for 
konflikt, emotion, kaos og reaktion kan vi 
bruge kræfterne på glæde og de små sejre, 
der opstår, når man oplever at være i stand 
til at gøre det, man gør.

Mere fleksibilitet i hverdagen
ShowMyDay er i bund og grund en elektronisk 
kalender, som personalet bruger til at hjælpe 
borgerne med at bryde deres hverdag ned i 
overskuelige, forudsigelige forløb. Men til forskel 

fra de gamle papirkalendere har appen en række 
fordele. For eksempel kan borgeren få læst sine 
aftaler højt – og de kan f.eks. lægge fotos eller 
let genkendelige ikoner på aftalerne afhængig af, 
hvad der virker bedst for den enkelte borger.

Men det elektroniske format giver også mere 
fleksibilitet for det personale, som skal arbejde 
med den. Og det er en kæmpe fordel, når ens 
arbejdsdage typisk består af 24-timers vagter 
med meget varierende arbejdsbelastning. Nu kan 
de sætte sig ved computeren og arbejde med 
dagsplanerne i de stille stunder, så de kan kon-
centrere sig om at være til stede og tilgængelige 
i de tidsrum, hvor borgerne er vågne og aktive. 
En anden stor fordel er ifølge Bernhard Mikael 
Hansen, at han også kan arbejde i app’en, selvom 
han ikke er fysisk til stede på døgntilbuddet.

Før skulle jeg fysisk ind og opdatere 
papirkalenderen, der hang på væggen i 
borgerens lejlighed. Nu kan jeg sidde i et 
møde ude i byen og f.eks. få et opkald fra en 
pårørende. Og så kan jeg omgående gå ind 
og rette i kalenderen. Det betyder, at jeg kan 
give borgeren mere tid til at forberede sig på 
en ændring.

Men app’en bliver ofte også omdrejningspunkt 
for dialogen med borgene.  

Jeg sidder faktisk også tit sammen med 
borgeren og lægger kommende aftaler ind i 
ShowMyDay. Det er med til at give borgeren 
en følelse af selv at have kontrol over sin tid, 
at han eller hun selv er med til at planlægge 
og putte i kalenderen. Her bliver skærmtiden 
faktisk til samvær med borgeren om det, 
som er allervigtigst, nemlig borgerens egen 
hverdag.

   December 2018  / Januar 2019 – 13



Stiller krav til samarbejdet
Mens ShowMyDay således giver fleksibilitet i 
planlægningen, har det også stillet nye krav til 
samarbejdet i personalegruppen. En vigtig læring 
har nemlig været, at det kræver en god portion 
koordinering og disciplin at få ShowMyday til at 
køre gnidningsfrit, og Bernhard Mikael Hansen 
lægger da heller ikke skjul på, at det i ny og næ 
glipper. 

Vi er mennesker, og vi må acceptere, at det 
kræver tid og tilvænning at arbejde med ny 
teknologi. Der, hvor det typisk kan smutte, 
er, når vi tror, hinanden har bolden. Så vi 
har arbejdet med at blive meget tydelige på 
ansvaret. Det har vi f.eks. gjort ved at tale 
om det hver gang på vores personalemøder, 
og definere f.eks. hvem der har ansvaret 
for at holde kalenderen opdateret i aftalt 
periode.

Cecilie:  
Hvis det står i kalenderen,  
så gælder det 
Den store papirkalender i A2-format hænger 
stadigvæk på væggen hjemme hos Cecilie, der 
bor på SPUC. Men det seneste år har hun også 
brugt app’en ShowMyDay. Selvom den er så lille, 
at den kan ligge på telefonen i lommen, så er den 
kommet til at fylde en hel del i Cecilies dagligdag. 

Faktisk er Cecilie blevet så glad for sin app, at 
hun har lavet en lille videofilm om den. Hun har 
nemlig taget en tre-årlg STU-uddannelse, hvor 
hun blandt andet har lært videoproduktion.  I 
starten var Cecilie ellers ikke særlig vild med 
idéen om at få en ny kalender.  

Jeg råbte og skreg, fordi jeg ikke ville prøve 
noget nyt. Sådan er jeg, og sådan bliver jeg 
nok ved med at være. Men man skal ikke være 
bange for at prøve tingene. Man finder hurtigt 
ud af, at det ikke er så slemt, siger Cecilie.

Nu har Cecilie altid sin kalender lige ved hån-
den. Så hvis hun f.eks. møder en veninde, som 
spørger, om hun har tid til at mødes, kan hun nu 
svare ja eller nej uden først at skulle tale med 
personalet. Det giver en rar følelse af selvstæn-
dighed. Det er dog stadig personalet og hendes 
forældre, der lægger aftalerne ind. 

Selvom telefonen altid er lige ved hånden, 
understreger Cecilie, at hun ikke hele tiden har 
den oppe af lommen. Måske lige med undtagelse 
af de dage, hvor Clara, som er hendes ledsager, 
kommer på besøg. Det sker hver uge på samme 
dag og tidspunkt. 

Jeg glæder mig allermest til Clara kommer 
kl. 15:30. Jeg glæder mig fra ved 8-9-tiden 
om morgenen. Sidst var vi i biografen, og vi 
har også været i København. Og så glæder 
jeg mig også til pizzaaften hver den sidste 
onsdag i måneden med far og mor”.

Faktisk synes Cecilie ikke, der ligger nogen dår-
lige aftaler i hendes kalender. Det vigtige er, at de 
ligger der. 

Hvis det står i kalenderen, så gælder det, 
siger hun. 
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