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ANTI-
DEHYDRERINGSKOPPEN 

- VI MÅ STOPPE DE ÆLDRE FRA AT DEHYDRERE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆR SÅ VENLIG AT SCANNE QR-KODEN, FOR HURTIGT AT FÅ ET OVERBLIK OVER VORES PROJEKT  

https://youtu.be/EtMvccavWp4 

https://youtu.be/EtMvccavWp4
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VÆR SÅ VENLIG AT SCANNE QR-KODEN, FOR HURTIGT AT FÅ ET OVERBLIK OVER VORES PROJEKT 

Tak til: 

Julie Marcher - Vores inspiration 

Kasper Foslund - Udviklingsingeniør fra Logos Logit 

Michael Fynsk - Vores naturfaglige lærer  

Antvorskov Plejecenter - Testpersoner 

https://youtu.be/EtMvccavWp4 

https://youtu.be/EtMvccavWp4
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Idéen 

 

Introduktion 

I forbindelse med et projekt i uge 3, var vi på besøg på Antvorskov Plejecenter, og så var idéen der, 

idet det blev nævnt, at det var et stort problem, at de ældre ikke drak nok, og derfor risikerer at 

dehydrere. Dette har konsekvenser for såvel samfundet, som den ældre medborger. 

 

 

Vores idé 

 

“Anti-dehydreringskoppen” er en kop, der anvendes af de ældre, såvel også til dem, der bare 
glemmer at drikke vand, i løbet af dagen. Formålet med koppen er, at koppen skal huske en på at 
drikke. Det kan den gøre ved hjælp af tre forskellige måder: 

1. En app til mobilen.    
2. En lysdiode, der sidder på koppen. Det kan 

være effektivt til dem, der ikke hører så 
godt.  

3. En lyd, der kommer fra din mobil eller 
koppen selv. Det kan være effektivt til 
dem, der ikke har et så godt syn. 

 

 

Problemstillingen 

Vi vil gerne mindske antallet af ældre, der 

kommer på sygehuse og hospitaler. Den måde vi 

gerne vil mindske problemet på er, at vi har lavet en kop med vandsensorer, der kan måle hvor 

meget vand, der er i koppen, så når de ældre har en kop med vand eller andet, kan sensoren måle 

om der er vand i. Hver gang de drikker noget eller ikke gør, bliver det registreret på en computer. 

Og så bliver der også sendt besked, hvis de ikke tømmer koppen, men det er kun, hvis der er gået 

langt tid siden, at de fyldte koppen, at det bliver sendt, og så kan de fra kontoret give beskeden 

videre til det personale, der er på den pågældende stue.  
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Teori: 

Der kan være forskellige årsager til dehydrering. Det kan blandt andet opstå, hvis man har diarre, 

feber eller ved høje temperaturer, for når temperaturen stiger, får man brug for at drikke mere. 

Og det er der rigtig mange, der glemmer. Især ældre mennesker. 

 

Mennesket består mest af vand. Menneskekroppen består af 45-75 % vand, og derfor er det vigtigt 

at vedligeholde væskebalancen. For at få nok vand, skal man have 1,5-2,5 liter vand om dagen, alt 

efter om man laver noget fysisk aktivt, har det varmt eller om man er ung eller ældre. 

Vand udgør op til 80 % af din hjerne, og det er et vigtigt element, hvis hjernen skal kunne fungere 

optimalt.   

Hvad er 3D-print, og hvordan har vi brugt det? 

➢ På skolen har vi nogle 3D-printere, dem vi har, hedder Makerbot Replicator 2 

➢ Vi har brugt 3D-printerne til at lave vores kop modeller, fordi det er nemt og billigt. 

➢ 3D-printeren varmer plastikken op og sender det ud i en tube. Når plastikken 

kommer ud af tuben, bliver det kølet ned igen, som gør at det 

sætter sig sammen.  

 

Hvad er Hummingbird, og hvordan har vi brugt den?  

➢ Hummingbird er en slags robot-teknologi, som består af motorer, LED’s, sensorer og 

elektronik, som kan bruges til at bygge og 

programmere. 

➢ Vi har benyttet os af lyssensorer, hvor 

den lyser rød, når koppen er tom, og grøn, når 

den er fyldt.  

➢ Sammen med Hummingbird brugte vi en 

“Water Level Switch”, som måler om koppen er 

tom eller fyldt.  

➢  
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Hvad er Arduino, og hvordan har vi brugt det? 

➢ Arduino er et motherboard, som 

kan styre forskellige moduler. 

➢ Sammen med Arduinoen har vi 

brugt en Funduino “Water Sensor” til at 

måle om koppen er tom eller fyldt. 
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Arbejdsproces på koppen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemled 

Vægt 

Arduino 
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Besøg på plejehjemmet 

Den 27. januar var vi alle tre på besøg på Antvorskov Plejecenter. Her havde vi en aftale, hvor vi fik 

lov til at stille nogle få spørgsmål og præsentere vores idé. Vi snakkede med to beboere - Bodil 

Rasmussen og Else Thetmark, og to SSH-elever - Camilla og Linette-Lærke. De kunne godt lide 

idéen og gav lidt inspiration til andre idéer, som vi sagtens kan bruge. Udover det fortalte de, at de 

ældre på dette plejecenter kun drikker 3-4 glas vand om dagen, hvilket altså svarer til ca. 1 L, og 

som før nævnt skal man mindst have 1,5 L. 

 

 

 

Interview med Julie 

 - vores inspiration 

Vi var på Antvorskov Plejecenter og snakke lidt med, leder og 

sygeplejerske, Julie, som faktisk gav os ideen til vores kop. Vi 

havde lavet en lille prototype, som vi viste hende, og hun blev 

imponeret over, at vi allerede havde lavet denne. Så vi fik 

snakket en masse om projektet, og så fik vi en hel del feedback 

og inspiration til små features på koppen. 

Den 26. februar var vi ovre og snakke med Julie igen. Der viste vi 

hende vores daværende kop og fik endnu mere feedback og 

inspiration. Grunden til, at vi ville snakke med hende igen var 

fordi, at vi gerne ville samle op på det hele. Vi kunne ikke snakke 

med hende før, da hun holdt en forlænget ferie. Hun var meget 

positiv omkring koppen og mente, at det ville være en smart og 

ergonomisk idé. ”De ældre ville finde det sjovt og spændende, da 

de fleste gerne vil prøve noget nyt, men stadig simpelt. De ville 

sagtens kunne finde ud af, hvordan farverne virker. Samtidig er 

det samfundsøkonomisk, og man kunne forhåbentlig spare 

penge, da der ikke ville være lige så mange indlæggelser på 
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sygehuse.” 

 

Mail til Logos Logit 

Vi sendte en lille mail til et firma, som arbejder med overvågning, da vi tænkte, at de muligvis 

kunne have nogle fifs til vores projekt. Michael Fynsk, som er vores lærer, fandt hjemmesiden og 

henviste os til dette firma. 

 

Hej Logos Logit 
 

Vi er tre elever, der går på Antvorskov Skole, 8.A, som er science-linjen.  

Vi er i øjeblikket i gang med et projekt, der hedder Unge Forskere. Dette er en konkurrence for 

elever på vores alder. http://ungeforskere.danishsciencefactory.dk/junior 

Vi har valgt at arbejde med at forhindre dehydrering blandt de ældre. Derfor har vi lavet en anti-

dehydreringskop, som sørger for, at de ældre kommer til at drikke den rette mængde, og at når de 

drikker koppen færdig, bliver data sendt til personalet, så de ikke selv behøver at føre skema, hver 

gang de ældre drikker.  

Denne kop vil også minde de ældre om at drikke, enten ved hjælp af en lyd eller lysblink.  

Vi skriver til jer, da vi har kigget lidt på jeres hjemmeside og har set, at I arbejder med bl.a. 

overvågning. Derfor vil vi høre, om I kan henvise os til nogle samarbejdspartnere, hvis vi skal 

videreudvikle denne idé. 

 

Mvh.  

Andreas Klit, Lærke Jozwiak og Cecilie Petersen 

 

Logos Logits hurtige respons 

De svarede rigtig hurtigt, og vi var meget taknemmelige. 
 
Hej 8.a (Andreas, Lærke og Cecilie), 
 

Tak for jeres besked. Det lyder som en spændende idé med koppen. 

 

Vi vil nok anbefale at lave en kop-holder, som kan sende koppens vægt gennem wi-fi: 

Prototypen er f.eks. denne arduino mikrocontroller (http://arduinotech.dk/shop/uno-r3-arduino-

compatible/ ) sammen med en vægtsensor (http://arduinotech.dk/shop/vaegt-foeler-1kg/ ) og 

denne low-cost wi-fi chip ( https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266 ), som I kan finde på nettet, hvis 

I skal købe den. 

 

http://ungeforskere.danishsciencefactory.dk/junior
http://arduinotech.dk/shop/uno-r3-arduino-compatible/
http://arduinotech.dk/shop/uno-r3-arduino-compatible/
http://arduinotech.dk/shop/vaegt-foeler-1kg/
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
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Der er mange universitetsstuderende på DTU, der måske mangler et praktik projekt, der kan lave 

det her billigt for jer på elektro- retningen. I kan evt. spørge nogle vejledere på studieretningen om 

nogen ville være interesseret, der findes også studerende, der måske ville lave et specialkursus, der 

gav nogen points (5 ECTS) for at lave sådanne et lille projekt. 

 

Med venlig hilsen 

Kasper Foslund 

Udviklingsingeniør, M.Sc.Eng. 

 

 

Arbejdet frem mod finalen 

Efter semifinalen startede vi på at sætte vægt modulet 
sammen med HX711 ind i koppen og begyndte at 
programmere på modulet. I starten skulle vi på en 
måde kalibrere vægt modulet, så den måler i ml. 
Vi har lige fået sender-og modtager modulerne, samt et 
Wi-Fi modul hjem, som skal sende dataene over til 
computeren, så det har vi arbejdet på at få til at virke.   
For at alle tingene skal kunne være i koppen har vi 
måtte lave lidt om på koppen. Vi fandt nemlig ud af, at 
vægten ikke virkede ved, at man bare satte noget 
direkte på koppen, men den virkede ved, at den ene 
ende sidder fast på underkoppen(underlaget), og den 
anden ende er den bevægelige ende som skal vejes. 
Derved kan vægt modulet måle spændingen i metallet. 
Vi begyndte også på to nye plakater, hvor den ene viser om problemet med dehydrering. På den 

anden plakat har vi lavet det tekniske omkring koppen og dens dele. 

God arbejdsindsats: 

Vi har arbejdet super godt sammen, både i skoletimerne og efter skolen. For at få det hele til at 

virke og gå op i en større enhed, har vi arbejdet på tingene i skolen 

og efter skolen. For nogle dage har vi taget helt fri for alt andet, for 

at kunne være på skolen en hel dag. Vi har endda lavet det til en 

slags hobby, hvor vi har taget koppen og de tekniske dele med 

hjem, for at kunne arbejde på det. Så det går som en leg. 

 

Marketing: 

Vi er super stolte over, at vi er kommet i avisen, Sjællandske, hvor 

der står lidt om vores kop og hvad den kan. TV2 Øst har også været 
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og interviewet os. Det var ikke meget, men bare det, at vi er kommet med er vigtigt og det er vi 

også helt vildt glade for. 

 

Klik på ekstramateriale ude i venstre side: 

http://www.tveast.dk/artikel/unge-forskere-klar-til-finale 
  

http://www.tveast.dk/artikel/unge-forskere-klar-til-finale
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Bilag 1 
 
Mail til Marie 
Den 26. februar sendte vi en mail til Marie (ekspert inden for ernæring osv.), som havde været og 
holdt foredrag om mad og væske, for at spørge om hun kunne fortælle os lidt om dehydrering. 
 
Hej Marie. 
 
Da vi i øjeblikket er i gang med projektet Unge Forskere, har vi valgt at arbejde med dehydrering. 
Vi fokuserer på ældre mennesker, så når du svarer på de følgende spørgsmål, må du gerne have de 
ældre i hovedet. 
Derfor ville vi spørge dig om hvor meget en gennemsnitlig person skal have at drikke og hvorfor.  
Er der nogen konsekvenser, hvis vi drikker for lidt eller for meget, og hvilke er disse? 
 
Mvh. Andreas Klit, Cecilie Petersen og Lærke Jozwiak 

Maries respons 

Hej Andreas, Cecilie og Lærke, 

 

Det lyder som et spændende og meget relevant projekt I er i gang med. Der er et stort behov for 

mere fokus på ældre i forbindelse med ernæring og væskeindtag. 

 

Jeg vil henvise jer til netdoktor.dk for de konkrete detaljer om hvorfor vi har brug for vand 

(http://www.netdoktor.dk/dehydrering.htm). Netdoktor.dk anbefaler 1,5 til 2,5 liter vand om 

dagen, men behovet for væske varierer fra person til person afhængig af hvor aktiv man er, og 

hvor stor muskelmasse man har, om man befinder sig i varme områder, hvor man taber væske ved 

at svede og om man lider af sygdomme, der kan påvirke ens væskebalance i kroppen. Drikker vi for 

lidt vand, dehydrerer vi og kan få det dårligt - i værste fald besvime eller dø af væskemangel, mens 

drikker vi for meget vand, tisser vi mere end normalt. Se mere 

her: http://www.netdoktor.dk/brevkasser/arkiv/201709/kan-nyrer-tage-skade-af-hoejt-

vandindtag.htm. 

Se også gerne de danske kostanbefalinger ang. vandindtag: http://altomkost.dk/raad-og-

anbefalinger/de-officielle-kostraad/drik-vand/. 

Her er desuden en lidt populærvidenskabelig artikel om væskeindtag: http://videnskab.dk/krop-

sundhed/otte-glas-vand-om-dagen-er-vrovl. 

 

Jeg håber at I kan bruge det. Søg gerne mere litteratur specifikt om ældre. 

Mvh. Marie 

 

  

http://netdoktor.dk/
http://www.netdoktor.dk/dehydrering.htm
http://www.netdoktor.dk/brevkasser/arkiv/201709/kan-nyrer-tage-skade-af-hoejt-vandindtag.htm
http://www.netdoktor.dk/brevkasser/arkiv/201709/kan-nyrer-tage-skade-af-hoejt-vandindtag.htm
http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/drik-vand/
http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/drik-vand/
http://videnskab.dk/krop-sundhed/otte-glas-vand-om-dagen-er-vrovl
http://videnskab.dk/krop-sundhed/otte-glas-vand-om-dagen-er-vrovl
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Bilag 2 

Tegn på dehydrering 

1. Muskelkramper 

Lad os sige, at du har været til håndboldkamp og pludselig mærker en forfærdelig krampe. Når vi 

sveder, mister vi væske og natrium, hvilket er involveret i 

dannelse af nervesignaler, som så får musklerne til at 

trække sig sammen. Underskud af både natrium og væske 

kan irritere musklerne, som så resulterer i muskelkrampe. 

 

2. Hovedpine 

Hvis du har drukket et par øl/kaffe/energidrikke og intet 

vand, kan det sagtens påvirke dit hoved. Hjernen sidder 

inde i en væskesæk, som sikrer, at den ikke støder mod 

kraniet. Hvis væskesækken er tømt for vand, kan hjernen 

støde ind mod kraniet og resultere i hovedpine.  

 

3. Tør hud 

Hvis du har meget tør hud, når andre sveder, så er det ikke et specielt godt tegn. Sveden er nemlig 

kroppens forsøg på at køle blodet ned, men når det tynder ud af at miste for meget vand, 

begynder kroppen at koge over. 

Et tegn på dehydrering er også, at hvis man trækker en fold hud og den straks falder sammen. 

 

4. Dårlig ånde 

Spyt har antibakterielle egenskaber, men dehydrering kan forhindre kroppen i at producere nok 

spyt. Så hvis folk trækker sig væk fra dig, når du taler, kan det være fordi du har drukket for lidt 

vand.  

 

5. Mørk urin 

Jo mindre vand du indtager, jo mørkere er din urin. Farven skyldes et pigment kaldet urobilin, der 

bliver mere og mere tydelig, des mindre den er udvandet. 

 

6. Sliktrang 

Når du er dehydreret, kan det give problemer med din lever, som bruger vand til at frigive 

glykogener og anden energi. Denne dehydrering kan give trang til at spise slik, fordi kroppen har 

problemer med glykogen produktion.  

 

 
 


