Touch & Play

Et registreret hjælpemiddel i Hjælpemiddelbasen

Udviklingen af Touch & Play er støttet gennem midler fra
Syddansk Vækstforum og EU’s Regionalfond.

Touch & Play

Kognitiv træning

Touch & Play træner og vedligeholder både
hjernens og kroppens funktioner.
Borgerne understøttes gennem træningen i deres
evne til at klare dagligdagsfunktioner og rutiner.
De bevæger sig væk fra sygdomme, skader og
problemer i hverdagen, som følge af nedsat
funktionsniveau og hen imod en sundere livsstil.
Den positive effekt giver en bedre livskvalitet
for borgeren og frigiver samtidig ressourcer for
personale og institution.

Motorisk træning
Mange af de problemer, som borgere med
funktionsnedsættelser kan have i hverdagen,
kan forebygges ved at være fysiske aktiv. Øvelser,
der vedligeholder eller øger kroppens funktioner
opretholder borgernes evne til selv at klare
dagligdagsrutiner og – opgaver. Samtidig er
gevinsterne ved at være fysisk aktiv en mindre
risiko for at blive syg og en bedre livskvalitet.
Touch & Play er spil, der aktiverer kroppens
motoriske og kognitive funktioner samtidigt.
Spillene fordrer samarbejde og koordinering
mellem hjerne og krop, hvilket styrker
balanceevnen og fysikken. Derved opnår borgerne
en øget grad af selvhjulpenhed og evne til at
udføre dagligdagsrutiner.

Hjernens kapacitet og styrke forøges og mindskes
i takt med, at antallet og tætheden af hjernens
synaptiske forbindelser enten stiger eller falder.
Sygdomme som f.eks. demens eller begyndende
demens er symptomer på, at antallet af
de synaptiske forbindelser mellem hjernes
celler svinder ind. Gennem kognitiv træning
øges væksten og antallet og af de synaptiske
forbindelserne. Gennem kognitiv træning
genetableres brudte forbindelser og der skabes
samtidig nye. Derved er kognitiv træning ikke
alene med til at forebygge nedsættelse af
hjernens funktioner, som f.eks. demens, men den
modarbejder det også. Det er derfor aldrig for sent
eller for tidligt at begynde at træne hjernen. Ved
at øge og vedligeholde hjernes funktioner øges
samtidig borgernes grad af egenmestring.
Spillene og funktionerne i Touch & Play træner
relevante områder af hjernen for derved at øge
antallet og væksten af de synaptiske forbindelser.
Områderne, som Touch & Play træner, er hjernes
evne til at reagere hurtigt, være opmærksom,
være omstillingsdygtig, huske bedre og løse
problemstillinger.
Udviklingen af spillene og funktionerne er sket
i dialog med videns institutioner som National
Videnscenter for Demens, Psykiatrien i Region
Syddanmark, Demensenheder i Silkeborg, Billund,
Aabenraa, Sønderborg og Horsens kommune.
Herudover får vi løbende feedback fra de 11
kommuner, der benytter løsningen i dag.
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Relevant indhold for den enkelte borger

Spillene i Touch & Play er spil, som borgerne
genkender og har spillet før. Det er eksempelvis
spil som Vendespil, Puslespil, Kryds & Bolle, Fire På
Stribe og diverse boldspil m.m.
For os er det vigtigt, at spillene er genkendelige
og sjove for borgerne samtidig med, at de træner
både hjerne og krop. Spil, som borgerne allerede
kender til, motiverer i højere grad borgeren til at
deltage i dem.
Spillene gøres relevante og vedkommende for
den enkelte borger ved at indeholde billeder, som
borgeren selv er med til at bestemme. En borger
kan for eksempel lægge et puslespil med et billede
af et barnebarn eller motiverne på brikkerne
i et vendespil kan være billeder fra borgerens
barndom.

Spillene kan differentieres i sværhedsgrad,
således at borgeren udfordres i en grad, der er
tilpasset dennes funktionsniveau. Eksempelvis kan
puslespillet have fra 2 til 96 brikker. Ved hele tiden
at øge sværhedsgraden på spillene intensiverer
borgeren sin træning og hjernes kapacitet forøges
samtidig med at kroppens motoriske funktioner
skærpes.
Udover spil består Touch & Play af Billed-, Musik-,
Film- og Videogallerier. Borgerne har gennem
den enkle brugerflade nem adgang til deres
yndlingsfilm, sange eller videoklip samt deres egne
personlige billeder.

Som en ekstra funktion kan borgeren tilgå Skype via Touch & Play. Skype kan virke for kompliceret for
mange borgere med funktionsnedsættelser, men gennem Touch & Plays enkle og intuitive brugerflade
gøres Skype og videoopkald til sine nærmeste lettilgængeligt og ligetil. Borgeren skal blot trykke på et
billede af den person, som borgeren vil ringe til og løsningen ringer den pårørende op.
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Det unikke design

Den unikke teknologi bag Touch & Play giver en række fordele. Den 90” store interaktive tavlen er i stand
til at registrere berøring med hænderne samt et hvilket som helst andet instrument som f.eks. en stok,
pegepind eller bolde. Tavlen er et traditionelt whiteboard gjort interaktivt via projektor og sensorer.
Derfor tåler tavlen meget hårdhændet brug uden at det kan skade tavlen og dens funktionalitet.
Størrelsen på tavlen gør, at flere kan bruge den på samme tid. Samtidig fanger den nemmere borgernes
opmærksomhed og oplevelsen af indlevelse er stor. Størrelsen på tavlen gør interaktionen brugervenlig
og intuitiv. Brugergrænsefladen på Touch & Play består af store brugervenlige menuer med stor tekst,
store tal, tydelige farver, lyd, store ikoner og store knapper. Således at borgerne selv kan betjene
funktionerne og derved aktivere sig selv.
Udover at rumme Touch & Play kan tavlen bruges som en kæmpemæssig tablet. Dvs. at den kan gå
online og surfe nettet, den kan downloade apps, benytte Microsoft Office osv. Kort sagt alt hvad en
traditionel PC formår.
Desuden er Touch & Play ikke bundet til den store interaktive tavle. Touch & Play kan derfor også tilgås
via tablet, touchskærme eller traditionelle PC’er.

Vores erfaringer
Vores erfaring med Touch & Play har bekræftet os i tanken om, at træning og motionering af hjernens
kognitive funktioner og kroppens motoriske funktioner sker effektivt gennem spil og social aktivitet.
Mennesker motiveres i højere grad til at træne, motionere og blive aktiveret, hvis det sker gennem
frivillig deltagelse i spil eller en social aktivitet, som de finder sjov.
Derfor er Touch & Play er effektivt redskab i træningen af borgernes kognitive og motoriske funktioner,
da borgerne finder det sjovere eksempelvis at tage et spil Vendespil (et spil som de genkender) med
motiver de har en relation til, end at deltage i en åbenlys træningsøvelse eller træningsprogram, som
f.eks. en deskriptiv kognitiv test.
Fordi træning er i form af spil og social aktivitet ser vi en velvillighed fra borgernes side i at benytte Touch
& Play, da begreber som spil, sjov, leg og social aktivitet alle repræsenterer værdier, der kan knyttes til
forståelsen af forhøjet livskvalitet.
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Touch & Play’s

bibliotek af spil og andre funktioner
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Fang musen

Spræng ballonerne

Træner primært:
Reaktionsevne, balanceevne, koordinationsevne.

Træner primært:
Reaktionsevne, balanceevne, koordinationsevne.

Sekundært:
Opmærksomhed, koncentrationsevne.

Sekundært:
Opmærksomhed, koncentrationsevne.

Spillet træner hjernes evne til at reagere hurtigt og
være opmærksom. Spillet opfordrer borgeren til
at være så hurtig som mulig og bruge begge arme.
Borgeren får især styrket sine arme og skuldre.
Musen, der skal fanges, kan skiftes ud med et
hvilket som helst andet motiv og sværhedsgraden
kan tilpasses i niveau.

Spillet træner hjernes evne til at være opmærksom
og reagere hurtigt. Spillet fordrer borgeren til at
være hurtig og bruge hele kroppen. Spillet træner
især borgerens balanceevne. Ballonerne kan
skiftes ud med billeder af andre ting. Alt hvad der
kan fange borgerens opmærksomhed.
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Vendespil

Find par

Træner primært:
Hukommelse

Træner primært:
Opmærksomhed

Sekundært:
Opmærksomhed

Sekundært:
Problemløsning

Vendespil træner hjernes evne til at huske og
være opmærksom. Motiverne kan være af hvad
som helst. Borgerne kan bruge personlige billeder,
hvis de vil. Biblioteket rummer allerede motiver
fra ældre årtier som f.eks. 50’erne. Det rummer
også billeder af dyr, bygninger, kendte personer,
køretøjer m.m. og bliver hele tiden udvidet.
Antallet af brikker kan øges og reduceres efter
behov.

Find partræner hjernens evne til at være
opmærksom. Spillet handler ligesom vendespil
om at finde et matchende par, dog er alle brikker
vendt på forhånd. Brikkernes motiver kan være
af hvad som helst. Borgerne kan få personlige
billeder på brikkerne, hvis de vil. Biblioteket
rummer allerede motiver fra ældre årtier og af
bygninger, køretøjer, dyr m.m.
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Find farven

Træner primært: Opmærksomhed
Sekundært: Problemløsning
Find farven træner hjernes evne til at være
opmærksom. Samtidig (gen)lærer spillet borgerne
om farver. Antallet af farver kan øges og reduceres
efter behov. Borgere, der er dygtige til farver kan
få spilleplader med op til 12 farver.
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Match to ting

Match billede med lyd

Træner primært:
Problemløsning

Træner primært:
Problemløsning

Sekundært:
Opmærksomhed, hukommelse

Sekundært:
Opmærksomhed, hukommelse

Match to ting træner hjernes evne til at være
opmærksom og løse problemer. Borgerens
trænes i at bruge sin logisk tænkende del at
hjerne for at associere og ræsonnere. Spillet
bruges til direkte at understøtte borgeren i
specifikke hverdagssituationer og i selv at klare
hverdagsopgaver. Motiverne, lydende og billedere
fra spillet kan repræsentere hvad som helst. Alt
kan tilpasses og gøres individuelt efter behov.

Match billede med lyd træner hjernes evne til at
være opmærksom og løse problemer. Borgerens
trænes i at bruge sin logisk tænkende del at
hjerne for at associere og ræsonnere. Spillet
bruges til direkte at understøtte borgeren i
specifikke hverdagssituationer og i selv at klare
hverdagsopgaver. Motiverne, lydende og billedere
fra spillet kan repræsentere hvad som helst. Alt
kan tilpasses og gøres individuelt efter behov.
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Læg tallene sammen

Regn billedet ud

Træner primært:
Problemløsning, fleksibilitet

Træner primært:
Problemløsning, fleksibilitet

Sekundært:
Opmærksomhed

Sekundært:
Opmærksomhed

Læg tallene sammen træner hjernes evne til at
løse problemer og evne til at omstille. I dette
tilfælde matematiske problemer. Facit bliver
givet på forhånd og det bliver borgerens opgave
at regne sig frem til det. Sværhedsgraden kan
tilpasses i form af størrelsen på tallene og antallet
af tal.

Regn billedet ud træner hjernes evne til at løse
problemer. Sværhedsgraden kan tilpasses efter
behov ved at ændre i tallenes antal og størrelse.
Samtidig kan der trænes i både at lægge sammen,
trække fra, gange og dividere.
Billedet, der afsløres når spillepladen er tom kan
eksempelvis være fra borgerens eget album.
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Ordjagt

Træner primært: Fleksibilitet, problemløsning
Sekundært: Hukommelse, opmærksomhed
Ordjagt træner hjernes evne til i at være
opmærksom, løse problemer og hukommelsen.
Spillet understøtter flere sprog.
Borgeren trænes i at danne ord ud fra en række
bogstaver, som han eller hun blive præsenteret
for. Borgeren kan måles sig selv på tid og score og
derved også konkurrere med andre, hvis han eller
hun ønsker det.
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Fire på stribe

Kryds og bolle

Træner primært:
Problemløsning, fleksibilitet

Træner primært:
Problemløsning, fleksibilitet

Sekundært:
Opmærksomhed

Sekundært:
Opmærksomhed

Fire på stribe træner hjernes evne til at være
opmærksom og løse problemer. Spillet fordrer især
til fælles social aktivitet, da flere spillere kan spille
mod hinanden på samme tid.

Kryds og Bolletræner hjernes evne til at være
opmærksom og løse problemer. Spillet fordrer især
til fælles social aktivitet, da flere spillere kan spille
mod hinanden på samme tid.

Skak
Træner primært:
Problemløsning, fleksibilitet
Sekundært:
Opmærksomhed
Skaktræner hjernes evne til at være opmærksom
og løse problemer. Spillet fordrer især til fælles
social aktivitet, da flere spillere kan spille mod
hinanden på samme tid. En spiller kan også
spille mod computeren. Spillet har 2 typer
sværhedsgrader.
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Puslespil

Tryk på knappen

Træner primært:
Problemløsning

Træner primært:
Opmærksomhed, koncentration

Sekundært:
Opmærksomhed, fleksibilitet

Tryk på knappen giver borgeren oplevelsen af at
skabe noget. Borgeren trykker på den røde knap
for at danne et billede - ét stykke af billedet ad
gangen.
Når borgeren har samlet billedet får borgeren en
belønning i form af billedet, der bevæger sig og
siger en lyd.

Puslespil træner hjernes evne til at være
opmærksom og løse problemer. Antallet af brikker
kan tilpasses. Motiverne kan være af hvad som
helst. Borgerne kan bruge personlige billeder, hvis
de vil. Biblioteket rummer billeder fra ældre årtier,
dyr, køretøjer, landskaber, bygninger m.m.
Antallet af brikker kan også justeres. Alt fra 4 til
100 brikker.
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Boldspil med skydeskiver

Træner primært: Koordinationsevne, motorik,
balanceevne
Boldspillene træner især motorikken og
koordinationen mellem hjerne og krop. Spillene
fordrer brugen af en bold eller andet kasteskyts.
Pga. den unikke teknologi bag Touch & Play
kan borgerne netop benytte bolde, da tavlen jo
registrerer alt hvad borgerne rører den mad.
Det er ingen fare for at tavlen går i stykker af dette.
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Malebog

Træner primært: Koordinationsevne, motorik
Malebogen træner især koordinationen mellem
hjerne og krop samt balanceevnen. Der kan males
på et tomt lærred eller efter en række motiver.
Biblioteket af motiver udvides løbende og efter
ønske. Borgere kan ligeledes tilføje deres egne
motiver at male efter eller ovenpå.
Pga. den unikke teknologi bag Touch & Play kan
borgerne eksempelvis benytte en pensel til at mal
med, da tavlen jo registrerer alt hvad borgerne
rører den mad.
Dette gør det meget nemt for borgeren at
interagere med malebogen.
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Akvarium

Havdyrene i akvariet følger borgernes tryk på
skærmen. De svømmer derhen, hvor borgeren
rammer skærmen med sine hænder, fingre, andre
redskaber eller bolde.
Akvariet rummer forskellige typer af havdyr.
Heriblandt en haj, en klovnefisk, en spækhugger,
en delfin og en pindsvinefisk.

Keyboard

Det virtuelle keyboard rummer instrumenterne
piano, orgel, saxofon, fløjte, panfløjte, strygere,
guitar, ståltrommer og bas.
Desuden kan keyboardet spille forskellige
trommerytmer.
I kraft af tangenternes størrelse kan borgerne
nemt ramme dem og de får samtidig rørt sig, når
de spiller på keyboardet.
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Videogalleri

Videogalleriet giver borgerne nem og hurtigt
adgang til vedkommende film, serier eller videoer.
Det kan være borgerens yndlingsprogram eller
videoer, der understøtter borgeren i egenmestring.
Såsom videoer der forklarer og gennemgår
situationer (i form af sociale historier) eller
træningsvideoer. Det kan også være beroligende
videoer, der får borgerne til at slappe af.Borgeren
får let adgang til alle sine yndlingsvideoer.
Videobiblioteket rummer en række forskellige fim.
Som f.eks. dyrefilm, produktionsvideoer (”hvordan
laves det?”-videoer), dokumentarer, naturvideoer,
tv-serier, beroligende videoer, demensvideoer
m.m. Der kan nemt tilføjes videoer til biblioteket
ligesom biblioteket hele tiden udvides.
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Billedgalleri

Med billedgalleriet kan borgerne hurtigt og nemt
se og bladre deres yndlingsbilleder igennem.
Borgerne får deres egne billeder lagt på Touch &
Play i overskuelige mapper og menuer.
Borgerne kan bladre gennem billederne manuelt,
men kan også sætte dem til at afspille automatisk.
Videobiblioteket rummer en række forskellige fim.
Som f.eks. dyrefilm, produktionsvideoer (”hvordan
laves det?”-videoer), dokumentarer, naturvideoer,
tv-serier, beroligende videoer, demensvideoer
m.m. Der kan nemt tilføjes videoer til biblioteket
ligesom biblioteket hele tiden udvides.
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Musik

Med musikgalleriet for borgerne hurtigt og let
adgang til deres yndlingsmusik. Musikgalleriet
kan udvides med al den musik det skulle være.
Musikken bliver gjort lettilgængelig via store
knapper og billeder, så borgerne og personalet
slipper for besværlige fjernbetjeninger og anlæg.
Musikbiblioteket rummer på forhånd en række af
forskellige sange. Heriblandt danske sange, salmer,
tyske slagere, klassisk musik, koncerter osv..
Biblioteket udvides hele tiden. og borgerne kan få
deres yndlingssange, koncerter, salmer osv. gjort
lettilgængelige.
Der er også ”syng med” versioner, hvor sangenes
tekst bliver vist, så alle kan synge med. Biblioteket
udvides hele tiden og borgerne kan få deres
yndlingssange, koncerter, salmer osv. gjort
lettilgængelige.
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Videoopkald

Det virtuelle keyboard rummer instrumenterne
piano, orgel, saxofon, fløjte, panfløjte, strygere,
guitar, ståltrommer og bas.
Desuden kan keyboardet spille forskellige
trommerytmer.
I kraft af tangenternes størrelse kan borgerne
nemt ramme dem og de får samtidig rørt sig, når
de spiller på keyboardet.

+45 4024 2186 | www.applikator.dk

Livshistorie

Fortællinger om borgernes liv og virke er fører
til en værdig behandling og styrker de sociale
bånd, mellem borgerne og personalet på
plejehjemmene.
Livhistorie fortæller borgerens historie gennem
begivenheder, der strækker sig over et helt liv.
Begivenhederne vises frem via en tidlinje, der
indikerer hvornår de fandt sted og fortælles
gennem tekst og billeder.
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