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To perspektiver på velfærdsteknologi (ledelse / 
frontpersonale) – som kan forklare hvorfor vi oplever den 
samme teknologi forskelligt

Erfaringer fra forskningsprojekt: Online 
bostøtte i socialpsykiatrien – ændringer 
af faglige tilgange og rutiner

Hvad bliver vores opgaver 

fremadrettet med 

velfærdsteknologi

Hvordan kan vi forstå velfærdsteknologi (hjælpemiddel –
velfærdsteknologi)

”Vikingevej” – erfaringer fra praksis fører til ny 
forskning i praksis til praksis

Hvordan teknologi kan medføre uventede 
perspektiver og motivation til nye aktiviteter



Velfærdsteknologi et hjælpemiddel eller velfærdsydelse

Nordens velfærdscenter definerer velfærdsteknologi således:

”Velfærdsteknologi er teknologi der forebygger, assisterer eller leverer 

velfærdsydelser”. 

(Kilde: Nordisk ministerråd)
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Velfærdsteknologi

1. Et hjælpemiddel for brugerne/borgerne (teknologien analyseres i forhold til 

brugeren/borgeren væsentlighedsprincippet osv.)

2. Understøtte de kommunale serviceydelser. Vurderes ud fra de tre bundlinjer:

▪ Borgeren – en selvstændig tilværelse

▪ Medarbejderen – et godt arbejdsmiljø

▪ Organisationen – økonomisk balance
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En mere 

overordnet logik

En individ 

baseret logik



Hvem beslutter hvilke 
velfærdsteknologier vi skal 

implementere?

Hvorfor oplever medarbejderne at teknologierne ikke 

opfylder de faglige forventninger?

Når ledelse og administration ser store muligheder med 

den samme teknologi i et overordnet og samlet billede?



Et  eksempel fra praksis: Vikingevej 
Teknologiprojektet:

● 3 beboere

● 3 Vaske/tørre toiletter

● 2 superbrugere

● 2 ledere

● 1 virksomhed

Funktioner:

Vaskefunktion

Tørrefunktion

Hæve/sænkefunktion

Svingbar håndvask

Ændringer på badeværelset
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Vikingevej – et Living lab - Film
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Hvad kom der ud af dette 
projekt?

Formål for forvaltningen med denne teknologi:

• Økonomisere arbejdsgange (mindre tid på disse rutiner)

• Ventetiden blev i forvejen anvendt til andre opgaver

• Mindre belastende arbejdsstillinger for medarbejderne

• Fysiske arbejdsmiljø ændrede sig – men den største 

oplevede ændring var de psykiske arbejdsmiljø

• Større livskvalitet for beboerne – gå på toilettet selvstændigt

• Beboerne følte en større frihed – men oplevelsen af friheden 

bragte en motivation med sig



Formålet med forskningsprojektet:

Udgangspunktet for forskningsundersøgelsen var 

at undersøge hvilken indvirkning velfærdsteknologi 

har på den kommunale sektor med fokus på 

medarbejdernes arbejdspraksis.

Hvordan kommunale medarbejders arbejdspraksis 

formes af og former velfærdsteknologi?
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Fem betydningsgivende temaer

Resultater af interviewundersøgelse: ledelse/administration og medarbejderne

Ledelse og administration Medarbejderne

Kultur og vaner Ændringer af arbejdsrutiner

Økonomisk logik Nye faglige værktøjer

Teknologiforståelse og 

rehabiliteringstankegangen

Velfærdsteknologi giver nye indsigter og roller

Ledelsesmæssig opbakning og tid Ledelsesmæssig opbakning og tid

Meningen med velfærdsteknologien kommer 

med anvendelsen

Velfærdsteknologi skal give mening
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Forskellige perspektiver på velfærdsteknologi generelt

Mulighedsskabende for ledelse og administration:

Velfærdsteknologien erfares som 

mulighedsskabende, hvis medarbejderne 

ændrer eksisterende vaner og kulturer i 

implementeringsprocessen

Velfærdsteknologien erfares som begrænsende, 

hvis arbejdsrutiner ændres og 

vanskeliggøres for medarbejderne, og den ikke 

understøtter de forskellige og varierende 

funktionsnedsættelser, som borgerne måtte 

have

Begrænsende for medarbejderne:
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Online bostøtte og 

bostøttepraksis

” …Hvorfor er det, medarbejderne måske har været lidt imod det? 

Her kan man forestille sig i nogle tilfælde, at de er vant til at komme 

hjem til borgeren, og det er de trygge ved. Det… er her vi er bundet 

af kultur og ‘sådan plejer vi’. Så derfor har det været lidt svært af få 

skubbet i gang…” (Respondent 3:3)



Online bostøtte i en implicit praksis (bostøttepraksis)
Fra indsatsmål til bostøttetilgange



Bostøttepraksis – online 

bostøtte

Undersøge hvordan skærmbesøg 

fungerede med den eksisterende 

praksis med de rutiner og tilgange

der anvendes i socialpsykiatrien.

Men meget af arbejdet var implicit

– det var en ‘black box’ for ikke 

bostøttemedarbejdere
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Bostøttepraksis – implicit arbejdspraksis

”Jo bedre et arbejde er udført, jo mindre synligt er det for dem, der modtager arbejdet” (Suchman, 

2016:125-126).

”En af fordelene ved arbejdsspecialisering er de måder, hvorpå vi er i stand til effektivt at ’blackboxe’ andres 

arbejde, så vi ikke behøver at bekymre os om, hvordan deres arbejde bliver udført, samtidig med at man kan 

stole på arbejdet og benytte sig af det”.

Men hvad gør vi, når vi lige pludselig har behov for, at forklare hvad der sker i den sorte boks?

(Når en velfærdsteknologi skaber udfordringer i forhold til det usynlige arbejde – det arbejde der ikke 

kan genkendes som faglige arbejdsrutiner?)
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Bostøttetilgange
Overordnede bostøttetilgange:

1. Rehabiliterende tilgang

2. Vedligeholdende tilgang

3. Borgerinitierende tilgang

Herunder anvendes:

4. Relationsopbyggende tilgang 10. Bisiddende og støttende tilgang 

5. Observerende og analyserende tilgang 11. Rammesættende tilgang 

6. Strukturerende tilgang 12. Konsekvensvurderende tilgang 

7. Motiverende tilgang 13. Forbilledlig tilgang 

8. Realitetsskabende tilgang 14. Sanseinddragende og sansebaseret tilgang 

9. Kompenserende tilgang 15. Selvindsigtsunderstøttende og forebyggende tilgang 

Implicitte bostøttetilgange:

16. ’Et fælles tredje’ som tilgang

17. Handle ’in situ’ som tilgang

18. ’Zoome ind’ som tilgang



Bostøttetilgange

▪ De forskellige bostøttetilgange anvendes på forskellig vis og de anvendes og 

kombineres i forhold til mål og borgerens aktuelle behov

▪ Bostøttetilgangene har til formål at beskrive de faglige

rutiner og tilgange som den professionelle (bostøttemedarbejderen) anvender 

for at nå indsatsmålene.

▪ Bostøttemedarbejderen anvender de forskellige bostøttetilgange på et hjemmebesøg

▪ Bostøttemedarbejderen prøver at anvende disse tilgange med teknologien men det lykkes ofte ikke
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Nogle bostøttetilgange kan anvendes gennem 
skærmen andre kan ikke – men hvad sker der?

‘Åbne passager eller reducerede passager for, at anvende 

bostøttetilgange gennem en skærm.

(kilde: Moser og Law, 1999) 

Hvordan formes og tilpasses de faglige

bostøttetilgange når de skal igennem 

skærmen? - praksis ændres af teknologien.



Ændrings- og formningsprocesser af bostøtte 
tilgange
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Reducerede passager for tilgange med teknologi –

større ændringer

• Fra observation til kommunikation

• Ægte relationer frem for professionelle relationer

• Nye usynlige arbejdsopgaver 

Åbne passager – når bostøttetilgangene formes via 

teknologi

• Ny samtaleteknik 

• Fravær af fysisk intimitet – en kommunikativ guidning

• Den umulige bostøtte 
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Reducerede passager

• Fra observation til kommunikation (ikke muligt at observere borger og borgerens hjem)

• Ægte relationer frem for professionelle relationer (ændret blik på egen praksis)

• Nye usynlige opgaver (overbevise, undervise, teknisk support, forberede)
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Åbne passager – ændringer af 
praksis

• Ny samtaleteknik (nye måder at spørge og undersøge på)

• Fravær af fysisk intimitet – en kommunikativ guidning 
(omsorg må transformeres til omsorg på distance)

• Den umulige bostøtte (det er nu muligt at give bostøtte til 

udadreagerende borgere og borgere der udfases af bostøtten, 

borgere på ferie m.m.)
https://ucviden.ucn.dk/admin/files/76763278/Folder_.pdf
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Hvad kan vi tage med os af denne undersøgelse og hvad bliver 
vores opgave fremadrettet med velfærdsteknologi?

• Medarbejdere, ledelse og administration kan have forskellige forståelser for hvilken indvirkning velfærdsteknologi har 

på praksis – der kan opstå modsatrettede forståelser af de vigtigste faktorer for implementering af velfærdsteknologi

• Det kan være nødvendigt at gøre det ‘usynlige’ – synligt for omverdenen i vores forskellige praksisser (faglige rutiner og 

tilgange)

• Behov for åben diskussion af hvilke formnings- og translationsprocesser der foregår (faglige rutiner og tilgange) når 

en ny velfærdsteknologi implementeres

• Velfærdsteknologi må undersøges og analyseres i den kontekst den skal anvendes i – og de fagprofessionelle må 

være en del af denne analyse

• Større fokus hvilken serviceydelse der leveres med den implementerede velfærdsteknologi – leveres det som både 

politikerne, ledelse, medarbejdere og borgere forventer



Spørgsmål?
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Tak for jeres opmærksomhed
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bostøttetilgange i kommunerne:

Aarhus, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, København, Viborg, Esbjerg, Guldborgsund, Odense og Aalborg Kommuner

Tak til institutioner som har støttet forskningsprojektet: 
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