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VELFÆRDSTEKNOLOGIER

Danmark som frontrunner

Politisk satsning på velfærdsteknologi, 2010 ABT fonden

• “… velfærdsteknologiske løsninger som forøger produktivitet I 
offentlig service, reducerer forbruget af ressourcer og
understøtter kvalitet og har fokus på at styrke borgernes
selvstændighed”

En del af ‘Paradigmeskiftet’ mod rehabilitering, som også sigter på at 
understøtte borgeren i et aktivt og uafhængigt liv 



Fra ‘technological imageries’ til ‘technology in use’
Teknologien og det sociale det sociale er 
sammenfiltret

Vi må spørge til:
• Hvilke problemer skal teknologien løse? Hvilke potentialer tilskrives 

den? 
• Hvilket arbejde medgår til at bringe teknologien i anvendelse
• Hvilken rolle spiller de lokale ledelsesmæssige og  organisatoriske 

rammer, professionssamarbejde, samarbejdstraditioner, etc.

TEKNOLOGI I ARBEJDET - DJÆVLEN LIGGER I 
DETALJEN



4 årigt projekt udført i samarbejde mellem RUC og VIVE 

Finansieret af Arbejdsmiljøfondet

Fokus på velfærdsteknologier som er i brug i almindelig drift

Bredde og dybde studie: 

velfærdsteknologiers udbredelse og policies

feltstudier af 4 teknologier – 4 cases – som på forskellig vis udfordrer/forandrer  
kernen i omsorgsarbejde: relationsarbejde og kropsarbejde

FORSKNINGSPROJEKTET



FORSKNINGSSPØRGSMÅL

• Hvordan påvirker indførsel af velfærdsteknologier 
kernen i arbejdet. Og her ser vi særligt på 
omsorgsrelationer, professionel identitet og mening i 
arbejdet

• Hvordan kan man organisere brugen af 
velfærdsteknologier således at  man fremmer god 
omsorg og et godt psykisk arbejdsmiljø



• Ansvar og risiko i arbejdet forandres og deles på nye måder mellem 
borgere, professionelle og teknologi

• Udvælgelse og motivation af borgere bliver nye opgaver i arbejdet
• Der opstår nye faglige og etiske dilemmaer i arbejdet med 

velfærdsteknologier
• Der skabes nye muligheder for at bringe faglighed i spil og arbejde 

innovativt 
• Forskellige måder at organisere indførsel og brug af 

velfærdsteknologier skaber forskellige muligheder og betingelser

VORE HOVEDFUND



HJEMMEPLEJE OVER SKÆRM



MEDARBEJDERDELTAGELSE

Medarbejderne visiterer, de er med til at definere hvad teknologien 
kan bruges til – og ER
Medarbejderne installerer teknologien i borgerens hjem
Ledelsen organiserer Teknisk support via leverandøren
Ledelsen måling/overvåger indsatsen
Kurser og seminarer, lokalt og centralt for medarbejdere, lokale 
ledere og teknologileverandører



HVAD BRUGES  VIRTUEL HJEMMEPLEJE TIL?

Medicingivning
Struktur
Blodsukkermåling, guidning
Psykisk hjælp og støtte
Bad, opkald efter bad
Ernæring, guidning til at huske mad, varme mad
Kompressionsstrømper, guidning
Terminale borgere



KERNEN I ARBEJDET – FRA FYSISK NÆRHED TIL 
NARRATIV NÆRHED
At ‘se’ borgeren – de små tegn

• Personkendskab: Rutiner, adfærd, kropsholdning, 
stemmeføring

• På borgerens præmisser
Tid er en faktor

• Personkontinuitet over tid, frekvens og varighed af 
samtalerne

• Erfaring: Spørgeteknik, observation, intuition
Kombination af fysiske og virtuelle besøg



SAMARBEJDE, NYE TEGN OG USIKKERHED
At se om bag skærmen

Christian (SOSU assistent) finder det vanskeligt at se bag skærmen: 
“For eksempel kan en borger svarer at alt er fint, men I realiteten
ligger han I sengen hele dagen lang og hele lejligheden roder”. 
Han fortæller mig at på de fysiske besøg bruger han sine sanser, 
øjne, ører, næse, mund til at vurdere hjemmets tilstand og borgeren; 
for eksempel til at vurdere om borgeren.



GRÆNSETILFÆLDE OG FAGLIGT ETISKE
DISKUSSIONER

• Borgere med psykiske problemer

• Demente

• Terminale borgere



ARBEJDET MED AT BRINGE TEKNOLOGIEN I SPIL

At udvikle nye måder at bruge virtuel hjemmepleje
på; finde nye formål, nye opgaver

At udvælge og motivere borgere som kan bruge
hjemmepleje over skærm:

borgere som kan og vil
Kompleksitet, Ikke kun det kognitive 
funktionsniveau



GRETHE, SKÆRM SOM REHABILITERING
Vi kommer ind hos Grethe, som er en meget pæn gammel dame. Hun sidder 
i sofaen, og rejser sig ikke gerne, hun lider af svimmelhed, siger hun. Heidi 
hilser og siger at de har vist mødtes en gang før, for nogen tid siden. Hun 
introducerer at Grethe nu skal have besøg pr skærm. Grethe siger: jeg er lidt 
ked af det, jeg vil hellere have kontakt. Heidi siger. Det går nok, du skal se 
det bliver fint. Og du skal jo også i bad så du får jo besøg. Hun går i gang 
med at diskutere med Grethe hvor skærmen skal stå. Hun kigger sig 
omkring og peger på spisebordet. Er det OK den stå der? Hun placerer den 
så Grethe kan se? Grethe indvilliger hun synes det er Ok at den står der. 
Det er ikke æstetikken der bekymrer hende men om hun så kan nå derhen 
fra sofaen hvis den ringer og om hun bliver svimmel undervejs. Så skal Heidi 
instruere. Heidi peger på hvor hun skal sidde hvis hun skal snakke. Grethe 
går hen til bordet, og er lidt i tvivl om hvordan hun kan se, og hvordan hun 
skal betjene skærmen. Jeg bliver jo svimmel, hvad hvis jeg ikke kan nå 
kaldet? Heidi: tag den med ro, så kalder vi bare en gang til, det klarer du 
nemt. Grethe:Hvad hvis jeg nu sover eller er på toilettet? Jamen så ringer vi 
igen, vi bliver ved til vi får kontakt, det skal nok blive fint.



INTELLINGENTE GULVE PÅ PLEJEHJEM



DET TEKNOLOGISKE PLEJECENTER

• Nybygget plejecenter
• Ledelse, der gerne vil teknologi
• Mange former for teknologi:

Sensorgulve, mobile skylle-/tørretoiletter, kald, 
udgangsalarmer, sansegyngestole, ‘sæler’, sanserum, 
loftslifte, elektroniske nøgler, spiserobot, lift up…



NY VISHED

• Muliggør øjeblikkelig handling
• Undgår at overse behov + kan foregribe behov
• Undgå eller minimere farlige og uværdige situationer

• Dokumentere ansvarlig/professionel handling
• Uden at gå runder

=> Gulvene hjælper med til at afbalancere det 
professionelleansvar med idealet om at kunne leve et 
privat, ikke-institutionaliseret liv



NY UVISHED
• Udfald i dækningen 
• ‘Døde’ områder
• Blinde punkter og begrænset synlighed

“(…) de kan de jo ligge døde i sengen hele natten. Som vores leder siger: Det kan de jo også gøre 
lige så snart du går ud, så kan de jo dø der altså. Det kan man ikke gardere sig imod, men det er jo 
bare vores… Jeg har det bare bedst ved at jeg kigger, altså, jeg kigger faktisk til alle på min runde 
om morgenen, fordi jeg synes ikke jeg kan give rapport og sige at alle er okay, fordi det ved jeg jo 
ikke om de er.” (Social og sundhedshjælper)

• Gulvene udfordrer oplevelsen af professionel ansvarlighed

• Usynligt/illegitimt arbejde og intensivering af arbejdet



Samtidigheden af mange individuelle behov bliver 
larmende synlige i plejesituationer

Afbrudte og fragmenterede plejesituationer 
(kropslige og relationelle)
• => Delt opmærksomhed
Samtidigheden af mange individuelle behov bliver 
larmende synlige i plejesituationer

Afbrudte og fragmenterede plejesituationer 
(kropslige og relationelle)
• => Delt opmærksomhed

INDIVIDUALISERET ELLER FRAGMENTERET 
PLEJE



MEDARBEJDERDELTAGELSE OG  FORANKRING
• Teknologierne forankret hos ledelsen

• Ansatte inddraget på mange niveauer:

• Teknologigruppe

• Løbende evaluering, justering og leverandørdialog

• Teammøder med fys

• Forum for teknologiovervejelser

• Teknologiambassadører

• Alle har adgang til at byde ind:

• Hvilke borgere kan have glæde af hvilke teknologier

• Justering af brug



(VELFÆRDS)TEKNOLOGI, ARBEJDSMILJØ OG 
INDFLYDELSE

• Det meningsfulde og belastende kan gå hånd i hånd
• Indflydelse og kvalificeret teknologibrug kan understøtte hinanden
• Indflydelse kan skabes på mange niveauer samtidig

• Kontekst og Ressourcefordeling
• Timing og kontekst
• ‘Usynligt’ arbejde
• Belastning, meningsfuldt arbejde, professionelt ansvar og etiske dilemmaer, emotionelt arbejde
• Indflydelse & forankring
• Muligheder for at skabe nye bedre arbejdsmiljø, opkvalificere og give større autonomi.



Psykisk arbejdsmiljø

• Kontrol og indflydelse i arbejdet

• Udvikling i arbejdet

• Tempo, rytme, intensitet

Mening i arbejdet og faglighed

• At have mulighed for at udøve et 
fagligt skøn

• At arbejde i overensstemmelse med 
sin faglige etik
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