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Et samarbejdsprojekt 
- UCN 
- Slagelse Kommune 
- Ældresagen i Nordjylland 
- Aalborg Universitet 
Finansiering  
Slagelse Kommune, UCN og 
Uddannelses- og  Forskningsministeriet  

 

”Online – omsorg” 
     Hvad mener Borgeren? 



Program  

Introduktion til undersøgelse 

Præsentation af udstyr 

Undersøgelsens baggrund, fund, diskussion, 
konklusion og perspektiver for praksis 

Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Udvikling og implementering af teknologi en sag 
for sygeplejersker? 

Spørgsmål og kommentarer 
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Rehabiliteringsprogram Slagelse Kommune 

I 2013 rehabilitering for ældre borgere med moderat 
til svær KOL  
Sygeplejekonsultationer og respirationstræning 
(online) 
Samarbejde med KMD og Post Danmark 
Supplement til hjemmesygepleje 
Hjemmesygeplejersker udvidet kompetenceområde 
Kompetenceudvikling 
Målet er tryghed, styrket egenomsorg  og 
velbefindende for borgerne  
Erfaring med udvikling af telemedicinsk løsning 
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Udstyr - KMD Online omsorg 
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Professionelle,  Administrations-interface 



Udstyr - KMD Online omsorg 

FSUIS landkursus 2016 lektor Ina Koldkjær Sølling og adjunkt  Kurt Lindgren  5 

Professionelle, Bruger-interface 



Udstyr - KMD Online omsorg 
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Borgeren 



Udstyr – KMD Online omsorg 
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Link 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6SOSWK5GYo
https://www.youtube.com/watch?v=au7Jo_1ctgw
https://www.youtube.com/watch?v=Q6SOSWK5GYo


Problemstilling 

Hvad sker der med sygepleje og omsorg, når 
hjemmesygeplejersken møder borgeren online 
ved videokonsultationer? 

 Belyses ud fra et borgerperspektiv i dette oplæg  

  

Hvilke kompetencer der er behov for, når 
sygepleje og omsorg foregår via online 
kommunikation over en skærm. De endelige 
resultater foreligger endnu ikke 
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Præsentation af borgerne 

5 kvinder og 4 mænd i alderen 53-80 år 
Bor i eget hjem enten med ægtefælle eller alene 
Alle borgere deltager i online sygepleje-
konsultationer ugentligt/hver anden uge 
6 borgere deltager i online træning (vejrtrækning) 
Alle borgere har moderat til svær KOL og flere 
kroniske lidelser  
Alle borgere har røget , 7 er ophørt hermed  
2 borgere får permanent iltbehandling  
8 borgere modtager praktisk og eller personlig hjælp 
fra Slagelse Kommune 
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Metode 

9 individuelle interviews med borgere (guide)  

2 individuelle interviews , virksomhedsleder og daglig 
leder af projektet i hjemmesygeplejen (guide) 

Fokusgruppeinterview (guide) 

Audiodagbøger (25 optegnelser) (guide) 

Relevante dokumenter Slagelse Kommune 

• Analyseresultater drøftet med Slagelse Kommune og 
Ældresagen 

• Forskningsetik er sikret  

• Undersøgelsens størrelse betyder, at dens resultater ikke 
kan generaliseres  (1,2,3,4) 
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Fund – At leve med KOL 

Svært påvirket almentilstand 

Træthed, nedsat mobilitet 

Lufthunger, hoste, angst 

Brug for hjælp og hjælpemidler 

Ensomhed, skrøbelighed  

Svært at være afhængig af hjælp  

 

Else: ”Man føler sig som en hund i en snor” 
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Fund: Støtte til den enkelte borger  

Træning (vejrtrækning) giver redskaber til at 
styrke helbredet og mestre forværring 

Stor tilfredshed med sygeplejekonsultationerne 

Sygeplejekonsultationerne  

- personlige samtaler 

- giver tro på ”at jeg kan klare det” 

- tryghedsskabende og ro i hverdagen  
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Fund: Støtte og relationer online  

Dorte 

(.) …”jeg er glad for hende og jeg er taknemmelig for 
at have forbindelse og jeg kan spørge hende om 
nogle ting….det er en meget stor hjælp” 

 

Ole 

”Ja, jeg synes jo, det er sådan, som jeg har det med 
hende, så jeg synes det er meget personligt, det er 
blevet en meget stor hjælp” 
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Fund:  
Bedre at mødes i samme fysisk rum 

Henrik 

 

”(..) det er bedre, når hun kommer i huset eller jeg 
kommer til hende end via skærmen…..  

I princippet kan man bare sætte sig sådan, at hun 
kun kan se mit ansigt. Ansigtet fortæller måske ikke 
hele historien om, hvordan jeg har det” 
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Fund: Støtte til at kæmpe 

Gorm 

 

”Jamen hun spørger ind til, hvordan det går, og om 
jeg får trænet, om jeg får proteiner nok, om jeg får 
hvilet nok om jeg bliver mere træt af noget frem for 
andet.(..) Jamen det er sygeplejersken meget god til 
og, og hun presser formentlig patienten, ihvertfald 
mig til at gøre noget mere end bare lige nogle 
småting”. 
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Fund: Teknikken fungerer 

Gorm 

Nej det er så stabilt (Teknikken og forbindelsen) det 
funger. Det gør det , jeg tror jeg har været på en 3 
gange og det, der har ikke været nogen problemer  

 

Claus 

Ja det er jeg helt sikkert (glad for systemet). Nej jeg 
kan ikke se at systemet kan blive anderledes 
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Diskussion: Succes andre steder?  

Undersøgelsens fund bekræftes i international forskning.  
• Borgere med KOL behøver hjælp (5, 6,7)  
 
Konsultationer online kan 
• Afhjælpe ensomhed og social isolation, fokus på netværk 

(7) 
• Støtte til velbefindende og mestring af sygdom i 

hverdagen (7,8,9, 10) 
• Styrket selvværd 
• Risiko for hypermedikalisering 
Visse betingelser skal være opfyldt for at tilbuddet modtages positivt og 
støtter borgeren (se nedenfor)   
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Diskussion:  
Omsorg over Skærmen er det muligt? 

Jeanette Pols taler om ”Telepresence” dvs. 
relationer over nettet 

”Det er muligt at jeg kan opleve af at 
være sammen med en anden person, 
selvom denne  befinder sig på en anden 
geografisk lokalitet end jeg.”  
Fri oversættelse (9) 
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Diskussion: Omsorg over Skærmen 

Telepresence kan opleves når (betingelser) 

• hjemmesygeplejerske og borger kender hinanden 

• sygeplejekonsultationerne ikke ”står alene” 

• Samtalen foregår uforstyrret 

• Web cam kan ”optage personerne” og teknikken 
fungerer 

• Samtalen er personlig og professionel 

• Der er gensidighed i relationen 
(7,8,9,10,11,12,13) 
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Diskussion: Omsorg over Skærmen 

Resultat af Telepresence: 

• Samtalen bliver fokuseret 

• Kender man hinanden kan samtalen bliver mere 
intens end hvis parterne opholdt sig i det samme 
rum 

• Borgere kan give hinanden stor støtte (8,9) 

Konsekvens  

• Ændring af sygeplejepraksis (12,13,15) 
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Diskussion: Er video konsultationer for Alle?  

  Målsætning (7,8,9,12,13,14,15,16) 
 
 Telematchmodellen: Patientperspektivet og 

patientens tilstand bestemmer hvilken type teknologi 
(i kombination med andet tilbud) der benyttes i 
patientforløbet. Centrale spørgsmål 

Hvad er patientens forudsætninger? 
Hvilke krav stiller teknologien til egenomsorg? 
Hvilket læringsrum stiller teknologien til rådighed og 

understøtter den fjern eller selvmonitorering? (17) 
 

 Så det beror på en konkret vurdering 
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Konklusion 

 Online sygeplejekonsultation er vellykket, når det indgår  
som en del af ”en pakke” 

 Hjemmesygeplejerskerne er kompetente og har et udvidet 
kompetenceområde 

 Sygeplejekonsultationer uden fysisk kontakt og berøring 

 Ingen mulighed for at observere og vurdere borgerens 
funktionsevne  mv (mobilitet, kredsløb, hudturgor, 
”dufte”)  

 Fokuserede og personlige samtaler fordi borger og 
hjemmesygeplejerske kender hinanden 

 Teknologien brugervenlig og rettet mod borgerens pleje-
behandlingsforløb, ressourcer, behov   
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Konklusion 

Højt informationsniveau 

 Velfungerende mono – og tværfagligt samarbejde  

 Projekt båret af ildsjæle 

Sygeplejekonsultationer: 

 Tryghed og støtte til at leve med KOL  

 Motiverer til større ansvar  

 Redskaber til at håndtere hverdagen    

 Mindsker social isolation 

 Undersøgelsens begrænsninger  
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Perspektiver for praksis 

Målsætning  

Samarbejde borgere og professionelle ved udvikling 
af nye tilbud   

Telemedicins implementering har konsekvenser for 
praksis  

Eksisterende løsninger bruges fleksibelt og  tilpasses 
den enkelte borgers behov (eks Telematchmodellen)  

Ikke én løsning til alle   

Online sygeplejekonsultationer ikke for alle  

Også fokus på borgerens netværk (7,11,13,14,15,16) 
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– en refleksion 

Tværfagligt samarbejde 



Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Baggrund 

Civilingeniør - speciale i maskinkonstruktion, AAU 

Arbejdet 15 år - private erhvervsliv 

Produktion- og projektvirksomheder – global marked 

Projektleder - implementering af en række IT systemer 

Optimering af administrative processer og 
produktionsprocesser – Lean 

Underviser på Produktionsteknolog, PTI og Export and 
Technology Management 

EU projekt, AAU - IFUN (Industriens Forsknings og Uddannelses Netværk) 

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi - Velfærdsteknologi 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 
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LT Automation - Robert 

LT Automation - Melvin 

Nordland Healthcare – Multilift 



Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

UCN ønsker at styrke og udnytte fagligheder på 
tværs af vore 35 uddannelser (synergi)  

Adspurgt – FOU projekt, velfærdsteknologi 

Kollega – springe ud på dybt vand og samtidig 
direkte ind i løvens hule  

Forskellige verdener og fordomme 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Hvordan ser min verden ud? 
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Produktion 

Input Output 

Kunde Råmateriale Færdigvare 

B2B, B2C og B2G 



Hvad er et produkt? 
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Et produkt består ikke kun af det fysiske emne som kan pakkes, placeres 
på lager og sendes. 

Usability Transport 

Design 

Reservedele 

Garanti 

Fysiske emne Forsendelse 

User Guide 

Emballage 

Holdbarhed 

Marketing Service 

Brochure 

Produktudvikling 

Information 



Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Produktion - maskinrummet 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Værdistrømsanalyse – LEAN med afsæt i hvad 
skaber værdi for kunden? 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Hvad kendertegner vores råvare? 

Oftest er råvaren dødt eller så skal vi nok søger for den 
bliver det! 

Oftest er råvaren veldefineret  

Oftest er råvaren ikke forbundet med følelser og etiske 
overvejelser 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Hvad kendertegner vores produktion? 

Oftest komplekst og programmerbar 

Kan umiddelbart optimeres med henblik på at reducere 
gennemløbstid og samtidig fastholde kvaliteten 

Nøgleord: Ny teknologi og automation. (fastholder 
konkurrenceevnen i et global marked) 

Ny teknologi medfører ændring jf. Leavitt’s diamant (18) 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Hvordan ser jeres verden ud set med mine briller? 
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Hospital 

Input Output 

Borger Borger Borger 

Helbredsproblemer: Sammensatte sygdomme og omfattende sociale problemer. 



Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Hvad kendertegner sundhedsvæsnet ”hospitalet”? 

Oftest multikomplekst og ikke umiddelbart mulig at  
programmere. (Heri ligger udfordringen) 

Kan sammenlignes med de udfordringer, der er forbundet 
med selvkørende og selvtænkende biler 
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Tværfagligt samarbejde – en refleksion 

Produktionsvirksomhed 
Fokus er på at tjene penge.  
Der skal ydes en meget stor indsat for at fastholde 
kunder (troløse) og tiltrække nye kunder (Marketing). 
Reklamationer er sjælden livstruende. 
 

Sundhedsvæsen 
Fokus på at spare penge – underlagt politisk kontrol 
og styring. 
”Kunderne” kommer af sig selv.  
Reklamation kan være livstruende. 
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Samarbejdet i projektgruppen 

Hvad har jeg lært af samarbejdet? 

Ser verdenen med forskelige sæt briller 

Sprog og termologier er forskellige og derfor kan 
vi meget nemt misforstå hinanden. (Kunder – 
Borger) 

Samarbejde kræver respekt og forståelse for 
hinandens fagligheder 

Det er vigtigt at få det menneskelige aspekt med 
for at tegne et helhedsbillede 

Er til tider blevet flytte ud af min komfort zone 
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Er udvikling og implementering af teknologi en 
sag for sygeplejersker? 

”Teknologien er kommet for at blive” 
Vær omstillingsparat  
Vær åben og ikke bange for at bruge ny teknologi 
Opfat teknologien som et værktøj og ikke en modspiller  
Gå foran, når teknologien skal indføres 
Deltager aktiv i udviklingen af fremtidens velfærdsteknologi 

Opgaver: Definere brugervenlighed, kravspecifikation og gennemføre 
usability test  

Vær kritisk over for uetiske og ikke brugbare løsninger  
Vær med til at modne teknologien 
Vær med til at påvirke og sætte standarden  
Tålmodighed og forståelser for at virksomheders 
eksistensgrundlag afhænger af at de tjener penge. (What’s In It 
For Me?) 
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Tak for jeres opmærksomhed 
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Yderligere information  

  

 Lektor Ina Koldkjær Sølling. iks@ucn.dk 

 

Adjunkt Kurt Lindgren krl@ucn.dk  

 

 Lektor Per Carøe. pec@ucn.dk 

 

 Lektor Kirsten Siggaard Mathiesen. ksma@stofanet.dk 
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