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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)
Moder-FKB: 

2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 

Arbejdsfunktioner 
Anvendelsen af velfærdsteknologi i sundhedssektoren har været i rivende udvikling gennem de sidste 

10 år1  fx med introduktion af robotstøvsugeren og alarm – og plejesystemer. Kommunerne har

forpligtet sig til at effektivisere deres ydelser ved hjælp af velfærdsteknologi, hvilket stiller større krav 

til det sundhedsfaglige personale, som skal kunne forholde sig til et stadigt stigende antal 

velfærdsteknologiske løsninger i mødet med borgeren. Udbredelsen og  anvendelsen af 

velfærdsteknologi varierer imidlertid stadig fra kommune til kommune2.

Forekomsten af ældre over 80+ hastigt stigende frem imod år3, og forekomsten af ældre borgere med

en eller flere kroniske sygdomme er ligeledes stigende, så borgernes behov bliver mere komplekse.  

Når velfærdsteknologiske hjælpemidler bliver anvendt korrekt, oplever borgere, at velfærdsteknologi kan 

bidrage til en større selvstændighed og meningsfuldhed4, og således kan kommunernes anvendelse af

velfærdsteknologi støtte borgerens mestring og selvstændighed ud fra et hverdagsrehabiliterende 

perspektiv. 

Borgeren og medarbejdere kan have forskellige ønsker og forventninger til, hvilke opgaver teknologien 

skal løse, hvilket rejser en række etiske spørgsmål og dilemmaer, som medarbejdere tæt på borgeren 

skal forholde sig til. Etiske udfordringer i relation til velfærdsteknologi kan fx handle om omstrukturering 

af omsorgsopgaver, hvilket borgeren kan opleve som tab af personlig kontakt med isolation og 

ensomhed til følge. Borgerens egen motivation eller mangel på samme og medarbejderens holdning til 

velfærdsteknologi kan ligeledes påvirke relationen mellem borgeren og medarbejderen ved introduktion 

og brugen af velfærdsteknologi. 

Medarbejderen kan opleve udfordringer i sin professionelle rolle og opgaveløsning omkring 

velfærdsteknologi fx i forhold til forandringsparathed, manglende overblik over teknologierne, 

begrænsede tekniske kompetencer eller bekymring over, hvordan velfærdsteknologien påvirker 

relationen til borgeren. Den måde, hvorpå medarbejderen introducerer og italesætter teknologi, har vist 

sig at have indflydelse på, hvordan borgeren tager imod teknologien.  

Social – og sundhedshjælperen har derfor brug for kompetencer indenfor følgende områder: 

1 10 år med velfærdsteknologi, Teknologisk Institut, 2017 
2 Velfærdsteknologi – nye hjælpemidler i ældreplejen, Ældreforum, 2010 
3 Rekruteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne, FOA og KL, 2018 
4 10 år med velfærdsteknologi, Teknologisk Institut, 2017 
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 Generel teknologiforståelse, der sætter medarbejderen i stand til at sikre, at de konkrete 

velfærdsteknologiske hjælpemidler virker, og hvordan de vedligeholdes. 

 Vejledning og introduktion til borgere, pårørende og samarbejdspartner om udvalgte 

velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

 Identifikation og revurdering af borgerens behov samt dokumentation af egne observationer 

ved hjælp af relevant fagsprog og på baggrund heraf foreslå relevante velfærdsteknologi, der 

kan støtte borgerens mestring. 

 Medvirken til samarbejde med relevante samarbejdspartnere tæt på borgeren samt indgå i 

tværfaglige samarbejder på arbejdspladsen ved ibrugtagelse af nye teknologier. 

Ovennævnte sundhedsfaglige kompetencer er nødvendige for at de medarbejdere, der er tættest på 

borgeren, kan være med til at understøtte kvalitet og udvikling i pleje- og omsorgsopgaver, hvori der 

indgår velfærdsteknologi.  

Introduktionen og ibrugtagelsen af velfærdsteknologiske løsninger i primærsektoren stiller krav til 

medarbejdernes forandringsparathed og skaber et øget behov for kompetenceudvikling som følge af den 

voksende tilgængelighed af nye velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

Social- og sundhedshjælperen kan derfor have brug for et kompetenceløft i forhold til at øge deres 

velfærdsteknologiske forståelse – og anvendelse og i forhold til at agere og støtte borgeren i mødet og 

brugen af ny velfærdsteknologi. Det er forskelligt, hvordan velfærdteknologi indgår i den enkelte 

medarbejders omsorgsopgaver, samt hvor meget ansvar den enkelte medarbejder har i forhold til 

introduktion og vurdering af nytteværdien af velfærdsteknologien hos den enkelte borger.  

For at imødekomme variationen i forudsætninger og behov for kompetenceløft er ’Velfærdsteknologi i det 

daglige omsorgsarbejde’ opdelt i to AMU-uddannelser, der kan tages som et forløb, eller som selvstændige 

AMU-uddannelser afhængigt af den enkeltes forudsætninger. 

 

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1 
 

 

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1 imødekommer, at Social- og sundhedshjælperen har 

brug for kompetencer for at varetage pleje- og omsorgsopgaver, der involverer velfærdsteknologi hos 

borgeren. Efter endt uddannelse forventes deltageren at kunne støtte borgeren med ikke-komplekse 

behov i anvendelse af velfærdsteknologi. 

Herunder kan deltageren: 
 

 Deltageren har kendskab til velfærdsteknologi, herunder formålet, hensigten og har viden om 

tilgængeligheden på deres arbejdsplads. 

 

 Deltageren kan på baggrund af observation, viden om og vurdering af borgerens behov 

udvælge relevant velfærdsteknologi, der kan støtte borgerens livskvalitet og selvstændighed. 

 
 Deltageren kan gå i dialog med borgeren om relevant velfærdsteknologi. 
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 Deltageren kan bidrage til introduktionen af velfærdteknologi hos borgeren samt inddrage 

relevante mono- og tværfaglige samarbejdspartnere efter behov. 

 

 Deltageren kan fremsøge og agere ud fra lokale retningslinjer og vejledninger omkring brugen 

af velfærdsteknologi hos borgeren. 

 

 Deltageren kan identificere og forholde sig reflekterende til det etiske dilemmaer, der kan opstå 

ved brugen af velfærdsteknologi hos borgeren. 

 

Deltagerforudsætninger 
 

Social- og sundhedshjælpere og andre med lignende jobfunktioner, der arbejder med 

velfærdsteknologiske løsninger i pleje- og omsorgsopgaver i borgerens eget hjem. Deltageren skal være 

indstillet på at inddrage og reflektere over egen praksis, og at undervisningen anvender case opgaver, 

forum teater eller forskellige former for simulationsbaserede metoder for at øge transfer mellem 

uddannelsen og deltagerens faktiske arbejdsopgaver hos borgeren. 

 
 
 

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 2 
 

 

Social – og sundhedshjælperen tættest på borgeren har et stort ansvar i forhold til ibrugtagelse og 

anvendelse af velfærdsteknologi, hvilket forudsætter, at de har kompetencer til at anvende metoder fra 

flere forskellige fagområder for at medvirke aktivt til at støtte borgeren. Samtidig skal social- og 

sundhedshjælperen kunne revurdere brugen af velfærdsteknologi, når borgerens behov bliver mere 

sammensatte
5 eller bedres. 

Social – og sundhedshjælperen skal således have indsigt i borgerens velfærdsteknologiske 

hjælpemidler på et niveau, hvor de både kan introducere og medvirke ved ibrugtagelse hos borgeren. 

Det gælder blandt andet ved mere komplekse behov fx
6
: 

 

 Borgerne kan ved re-visitation have svært ved at acceptere, at de skal til at tage ansvar for 

opgaver, de tidligere har fået hjælp til. 

 Borgerne er ikke IT- og/eller forandringsparate. 

 Borgerne kan opleve, at indførelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler ændrer 

relationen mellem dem og de professionelle, der kommer hos dem. 
 
 

5 Når vi anvender begrebet kompleks, henviser det til komplekse behov/ komplekse problemstillinger hos borgeren, 
og kompleks skal forstås som sammensat. Det vil sige, at det ikke er kompleks sygepleje eller sygdomsforløb, men 
behovene hos borgeren der er kompleks/sammensat. 
6 Udfordringer ved implementering af velfærdsteknologiske løsninger, KL, 2013 
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Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 2 imødekommer deltagerens behov for at kunne 

støtte borgeren med sammensatte behov ved ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi, 

herunder: 

 Deltageren kan observere, identificere, vurdere behov samt udvælge velfærdsteknologi hos en 

specifik borger eller en borgergruppe. 

 

 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre 

samarbejdspartnere udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte borgeren i 

ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi. 

 

 Deltageren kan anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede 

borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi. 

 

 Deltageren kan kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af 

velfærdsteknologien. 

 

 Deltageren har forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for 

velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker 

tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi. 

 

 Deltageren kan reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold 

til ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde
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Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 2 

2. Ideer til tilrettelæggelse 

Inspirationsmaterialet er baseret på en varighed på 3 dage, og forslag til organisering er følgende: 

Såfremt det er muligt anbefales det, at de to første dage er sammenhængende med en splitperiode på 

omkring 1 uge. Det anbefales endvidere, at der i splitperioden arbejdes med en opgave, hvor deltageren skal 

afprøve metoder fra undervisningen eller undersøge arbejdspladsens praksis. På uddannelsens tredje dag 

følges der op på opgaven. Forslag til program for de tre dage findes som Bilag nr. 2.  

Opbygning af denne uddannelse tager udgangspunkt i, at deltagerne allerede har erfaring med 

velfærdsteknologi i praksis, har gennemført ’Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1’ eller at 

deltageren har kompetencer svarende hertil.  

Uddannelsen tager afsæt i de udfordringer, som deltagerne har oplevet i forhold til samarbejdet med egne 

og andre faggrupper omkring introduktion og ibrugtagelse af velfærdsteknologi hos borgeren. For at sikre et 

praksisnært afsæt kan deltageren med fordel medbringe en case på dag 1. 

 Casen har fokus på de udfordringer, som deltagerne har oplevet i samarbejdet med andre 

faggrupper (f.eks. visitator, ergo – og fysioterapeut) i forhold til at anskaffe og udvælge 

velfærdsteknologi til borgeren 

 

Uddannelsen er bygget op, så deltagerne i hvert tema skal bruge den viden, de færdigheder og kompetencer 

de har opnået ved de foregående temaer for herved at sikre, at deltageren opnår de handlingsorienterede 

mål ved uddannelsens afslutning. 

 

3. Temaer 

Temaoversigt  

● Tema 1: Sosu-hjælperen og det tværfaglige samarbejde  

● Tema 2: Observation, vurdering og udvælgelse af velfærdsteknologi til en specifik borger  

● Tema 3: Mestring, modstand og motivation hos borgeren ved ibrugtagelse af velfærdsteknologi 

● Tema 4: Hvordan følger SSH op på brugen af velfærdsteknologi hos borgeren 

● Tema 5: Sosu-hjælperens rolle i et lokalt, kommunalt og nationalt perspektiv  

● Tema 6: Sosu-hjælperens arbejdsområde og velfærdsteknologi – hvad betyder det for mig? 

  

Dag 1 Dag 2 Split Dag 3 
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Tema 1. Sosu-hjælperen og det tværfaglige samarbejde 
 

FORMÅL: 
 

 At deltageren opnår viden og kompetencer til at inddrage forskellige tværfaglige faggrupper i 
arbejdet med at udvælge og anskaffe velfærdsteknologi. 

 
HANDLINGSRETTET MÅL DER INDGÅR I TEMAET: 

 

 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre 
samarbejdspartnere udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte borgeren ved ibrugtagelse 
og anvendelse af velfærdsteknolog. 

 
FORVENTET MÅLOPFYLDELSE: 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

Deltageren har viden om de 

forskellige samarbejdspartneres 

fag- og kompetenceområder i 

forhold til at udvælge og 

anskaffe velfærdsteknologi 

 

 

Deltageren kan finde frem til de 

mulige velfærdsteknologiske 

løsninger lokalt. Deltageren kan 

ansøge om og anskaffe 

velfærdsteknologi evt. i 

samarbejde med relevante 

fagpersoner. 

Deltagerne kan tage ansvar for at 

udvælge og anskaffe 

velfærdsteknologi som kan støtte 

borgeren i hverdagen enten 

selvstændigt eller i samarbejde 

med andre faggrupper. 

 
 

VEJLEDENDE VARIGHED: 
 

 ½ dag 

EMNER INDENFOR TEMAET KUNNE VÆRE: 

 Oplæg og vidensdeling om samarbejdspartnerne og deres arbejdsområder. 

 Mindmap og diskussion omkring faggrænser og kompetencer – hvilke af dine tværfaglige 
samarbejdspartnere kan hjælpe dig med hvad? 

 Kommunikation, fagsprog og samarbejde omkring velfærdsteknologi til borgeren. 

 Oplæg om og øvelse med anvendelse af Fællessprog III. Formålet er, at deltagerne træner 
dokumentation af ydelser og behov. 

 Med afsæt i deltagernes egne case arbejder de med konkrete udfordringer omkring tværfagligt 
samarbejde deres praksis. 
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Tema 2. Observation, vurdering og udvælgelse af velfærdsteknologi til en 

specifik borger 
 

FORMÅL: 
 

 At deltageren opnår kendskab til og afprøver forskellige metoder til systematisk observation, og 
bliver bevidst om, hvordan de identificerer, vurderer og udvælger velfærdsteknologi til borgeren. 

 
HANDLINGSRETTET MÅL DER INDGÅR I TEMAET: 

 

 Deltageren kan observere, identificere og vurdere behov samt udvælge velfærdsteknologi hos en 
specifik borger eller en borgergruppe.  

 

FORVENTET MÅLOPFYLDELSE: 
 

Viden Færdigheder Kompetencer 

Deltageren har viden om 

principperne for faglig 

observation og vurdering af 

borgerens behov, som kan 

danne grundlag for en faglig 

argumentation om borgeres 

behov for specifik 

velfærdsteknologi 

Deltageren kan anvende 

redskaber og metoder til at 

observere, identificere og 

vurdere borgerens behov og på 

baggrund heraf udvælge 

velfærdsteknologi 

Deltageren kan tage ansvar for at 

observere, identificere og vurdere 

en kendt borger eller 

borgergruppes behov for 

velfærdsteknologi og kan 

udvælge relevante teknologier 

alene eller evt. i samarbejde  

med andre faggrupper 

 
 

VEJLEDENDE VARIGHED: 

 1/2 dag 

EMNER INDENFOR TEMAET KUNNE VÆRE: 

 Hvad observerer vi? Hvilke kriterier opstilles for at sikre, at observationer er objektivt og fagligt 
funderede? 

 Hvordan bruger vi metoder til systematisk at identificere og vurdere funktionsnedsættelser hos 
borgere. 

 Hvordan samarbejder du med andre faggrupper omkring dine observationer 

 Hvordan dokumenteres og kommunikeres disse observationer, så alle har den samme viden om 
borgeren 

 Øvelser med brug af filmklip og billeder 

 Opsamling på dagens to mål: Hvordan kommunikerer og dokumenterer vi vores observationer, så de 
andre faggrupper forstår os, og vi sikrer kontinuitet og kvalitet i omsorgsopgaverne omkring 
velfærdsteknologi hos borgeren? 

 Fjernundervisning skabe case 2 som skal bruges dagen efter. Denne skal omhandle en borger hvor 
der opleves manglende motivation, dårlig mestring og ambivalens i forhold til ønsket om at blive 
mere selvhjulpen via velfærdsteknologien.
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Tema 3. Mestring, modstand og motivation hos borgeren ved ibrugtagelse 

af velfærdsteknologi 

 

FORMÅL: 
 

 At deltageren får kendskab til udvalgte sundhedspædagogiske metoder og reflekterer over, hvornår 
det er relevant at inddrage forskellige metoder i samarbejde med borgeren. Samt deltageren kan 
arbejde med afprøvning af udvalgte metoder i trygge rammer.  

 

HANDLINGSRETTET MÅL DER INDGÅR I TEMAET: 
 

 Deltageren kan anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede 

borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi. 

 
FORVENTET MÅLOPFYLDELSE: 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

Deltageren har viden om 

årsagerne til borgerens og 

de pårørendes manglende 

motivation eller modstand 

mod velfærdsteknologi samt 

principper og teori for den 

motiverende, vejledende og 

støttende samtale 

 

Deltageren kan udvælge og 

anvende sundhedspædagogiske 

metoder til at vejlede, støtte og 

motivere borgeren og pårørende 

til at ibrugtage velfærdsteknologi 

Deltageren forberede og 

gennemføre en 

sundhedspædagogisk samtale 

med borgeren og pårørende, 

hvor de anvender en udvalgt 

sundhedspædagogisk metode 

til at vejlede, støtte og motivere 

ved ibrugtagelse af 

velfærdsteknologi 

 
 

VEJLEDENDE VARIGHED: 
 

 1 dag 

EMNER INDENFOR TEMAET KUNNE VÆRE: 

 

 Oplæg og øvelser om mestring, modstand og motivation for ibrugtagelse af velfærdsteknologi, 

herunder refleksion over mulige områder som kan skabe modstand 

 Inspiration til konkrete redskaber som social - og sundhedshjælperen kan bruge i samarbejde med 

borgeren til at afdække motivation, mestring og borgerens modstand.  

 Konkrete redskaber social - og sundhedshjælperen kan anvende til at arbejde med borgerens 

motivation og ambivalens 

 Træning af principperne for en vejledende og støttende samtale ved ibrugtagelse af 

velfærdsteknologi via simulation  
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 Simulation og træning af identificering, udvælgelse og vejledende samtale. Ud fra praksisnære cases 

træner deltageren ved hjælp af simulationsbaserede metoder, hvordan de på baggrund af de udvalgte 

teorier planlægger at kommunikere med en specifik borger om at udvælge velfærdsteknologiske 

løsninger. Simulationstræningen tager i dette modul udgangspunkt i principperne for den støttende, 

vejledende og motiverende samtale. Vi har gode erfaringer med at anvende en skuespiller eller en 

ekstern samarbejdspartner til at agere borger. I forhold til modul 1 hvor social - og 

sundhedshjælperne selv agerer borgeren, oplever vi at dette hæver niveauet.  

 

 

 

Tema 4.  Hvordan følger du som social- og sundhedshjælper op på brugen 

af velfærdsteknologi hos borgeren? 
 

FORMÅL: 

 At deltageren bliver i stand til at følge op på og vurdere borgeren gavn af velfærdsteknologi på et 

fagligt grundlag. 

 

HANDLINGSRETTET MÅL DER INDGÅR I TEMAET: 

 Deltageren kan kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af 
velfærdsteknologien.  

 

FORVENTET MÅLOPFYLDELSE: 
 

 Færdigheder Kompetencer 

Deltageren har viden om, 

hvorfor det er vigtigt 

kontinuerligt at følge op 

på borgerens brug af 

velfærdsteknologi, og 

hvad deltageren skal 

observere 

Deltageren kan anvende fagligt 

relevante metoder til at vurdere 

og følge op på borgeren brug og 

gavn af udvalgt velfærdsteknologi 

Deltageren kan planlægge og 

kontinuerligt sørge for at følge 

op på brugen af 

velfærdsteknologi samt vurdere 

borgerens gavn af 

velfærdsteknologien 

 
 

VEJLEDENDE VARIGHED: 

 1/2 dag samtidig med simulation  

 

EMNER INDENFOR TEMAET KUNNE VÆRE: 
 

 Oplæg, film eller andet der har fokus på opfølgning af velfærdsteknologiske løsninger 

 

 Anvendelse af kommunikation som en del af deltagerens redskab til objektive vurderinger, herunder 

aktivt brug af undersøgende spørgsmål til at belyse borgerens oplevelse. 
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 Træning af vurdering på baggrund af små filmklip med borgere, der har velfærdsteknologi i hjemmet.  

 Træning af dokumentation ud fra fælles sprog III 

 
Tema 5. Sosu-hjælperens rolle i et lokalt, kommunalt og nationalt 
perspektiv   
 

FORMÅL: 

 At deltageren opnår forståelse for, hvordan de nationale strategier har betydning for deres 

arbejde og muligheder for inddragelse af velfærdsteknologi i omsorgsarbejdet hos borgeren 

 
HANDLINGSRETTET MÅL DER INDGÅR I TEMAET: 

 

 Deltageren har forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for 

velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker 

tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi. 

 
FORVENTET MÅLOPFYLDELSE: 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

Deltageren har viden om de 

nationale strategier og forståelse 

for hvordan denne har betydning 

for social- og 

sundhedshjælperens 

arbejdsopgaver og 

arbejdsstedets ressourcer. 

Deltageren kan arbejde ud fra 

nationale og lokale 

retningslinjer og udvælge de 

retningslinjer og strategier, der 

er relevante for deltagerens 

daglige praksis. 

Deltageren kan sikre at eget 

arbejde lever op til de 

nationale og lokale 

retningslinjer og forholde sig 

til arbejdspladsens ressourcer. 

 
 

VEJLEDENDE VARIGHED: 
 

 ½ dag inkl. tid til at introducere en splitøvelse sidst på dagen. 

 
EMNER INDENFOR TEMAET KUNNE VÆRE: 
 

 Introduktion til de nationale strategier og deltagerens arbejde – hvad betyder nationale strategier for 
deltagerens arbejde i dag og i fremtiden? Hvad betyder strategierne for jeres arbejde? 
 

 Øvelse: Fra politik til praksis  

 Fremtidens velfærdsteknologi: flyvende biler og omsorgsrobotter eller?  

Evt. besøg af relevant fagperson 
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 Arbejde med egen praksis: Hvilke behov ser I hos borgeren, som ’fremtidens’ velfærdsteknologi vil 

kunne afhjælpe?  

 Hvilke nye opgaver vil det give jer? 

 
Tema 6. Sosu-hjælperens arbejdsområde og velfærdsteknologi – hvad 
betyder det for mig i praksis?   
 

FORMÅL: 

 At deltageren opnår viden om og kan igangsætte diskussioner omkring de etiske dilemmaer der kan 
opstå når vi introducere velfærdsteknologi til borgerne. og at de kan agere refleksivt ud fra 
bevidstheden om dilemmaerne.  

 

HANDLINGSRETTET MÅL DER INDGÅR I TEMAET: 

 Deltageren kan reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til 

ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde. 

 
FORVENTET MÅLOPFYLDELSE: 

Viden Færdigheder Kompetencer 

Deltageren har viden om hvad 

etik og personlige holdninger 

er, og hvordan det har 

betydning for deltagerens 

arbejde med 

velfærdsteknologi 

Deltageren kan identificere og 

handle og igangsætte 

diskussioner om etiske 

dilemmaer, der opstår i 

forbindelse med ibrugtagelse af 

velfærdsteknologi, hos 

borgeren, de pårørende, 

samarbejdspartnere eller hos 

deltageren selv 

Deltageren er i stand til at 

reflekterer over egen, borgerens, 

de pårørende og 

samarbejdspartnere holdninger, 

og tage udgangspunkt i borgerens 

behov ved planlægning af eget 

arbejde med velfærdsteknologi 

 

 
VEJLEDENDE VARIGHED: 

 

 ½ dag 
EMNER INDENFOR TEMAET KUNNE VÆRE: 

 

 I dette tema inddrages alle de foregående temaer og mål, og deltagen udfordres i forhold til etiske 

dilemmaer og refleksioner over egen praksis. 

  

 Opsamling på de etiske udfordringer, der er kommet frem på baggrund af de forudgående temaer. 

  

 Hvorfor er etiske overvejelser relevante at inddrage i arbejdet med velfærdsteknologi? Hvilke 

etiske dilemmaer og udfordringer oplever deltageren i forhold til borgeren, deltageren som 

faggruppe og for samfundet. Brug fx materialer fra Etisk råd som inspirationskilde og til at belyse 

dilemmaet mellem egen mening om etik, rammer og lovgivning fx i forhold til borgerens 

selvbestemmelsesret. 

 Opsamling på ’fremtidens velfærdsteknologi’ i forhold til (fremtidige) etiske udfordringe
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4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
 

Transfer 

For at understøtte transfer til praksis, så kan der med fordel udarbejdes et velkomst brev, der allerede 

inden undervisning opfordrer til egen refleksion om temaerne evt. forberede sig på en case fra egen 

praksis. Og for at bedre læringen efter forløbet, opfordret til at deltagerne tage en refleksionsopgave 

med hjem eller ideer til ændring af egen praksis. Hvis det kan aftales med praksis vil dette bedre 

transferen. 

Alle dagene starter med, at deltagerne sætter ord på, hvordan målet kan omsættes til og ses i praksis. 

Dette kan med fordel skrives op på en planche i lokalet, så det i løbet af undervisningsdagen er synligt 

for alle, og når dagen rundes af, kan alle være med til at vurdere, om de har opnået den viden, de 

færdigheder og kompetencer det kræver at opnå målet. 

 

Dag 1 og dag 2 er der planlagt fjernundervisning, som vil blive fulgt op dagen efter. Alt efter hvor trygge 

deltagerne er ved hinanden, kan der fremlægges i plenum eller ved hjælp af en CL øvelse (coorporativ 

learning). 

 

Dag 2 og 3 starter op med ’5 hurtige fra dagen før’, som er 5 spørgsmål, der enten er udarbejdet som 

refleksioner eller som en quiz omhandlende 5 hovedpointer, som vil kunne inddrages i dagens arbejde 

med opfyldelse af de handlingsrettede mål. 

 

Alle temaer tilrettelægges med en lovgivningsmæssig og etisk dimension, hvorfor det kan være relevant 

at oprette en parkeringsplads til spørgsmål, underen og dilemmaer inden for de to områder, som der 

samles op på sidste dag. 

 

Tema 1 

Kort oplæg: Hvilke tværfaglige samarbejdspartnere er I, i kontakt med, når det handler om 

velfærdsteknologi? Hvilke kompetencer har i? Og hvilke kompetencer har jeres tværfaglige 

samarbejdspartnere? 

Formål og overvejelser: Vi har god erfaring med at bruge en ekstern samarbejdspartner fra deltagernes 

praksis som repræsenterer det tværfaglige samarbejde (vi har haft bla. Haft besøg af en koordinerende 

fysioterapeut fra udredning og rehabiliteringsforløbene). 

 

Mind map/brainstorm : Deltagerne kan i plenum arbejde på en grafisk fremstilling af alle deres 

tværfaglige samarbejdspartnere der har betydning for velfærdsteknologien på deres arbejdsplads. Vi har 

taget den grafiske fremstilling frem hver dag i undervisningen, for at revideret og tilføjet flere tværfaglige 

samarbejdspartnere. På tredje dagen fik deltagerne udleveret det færdige diagram. 

Formål og overvejelser:  Øvelsen er dels at få deltagerne til at reflektere over egen praksis, dels at 

synliggøre deres komplekse praksis og give deltagerne noget håndgribeligt med hjem efter endt 

uddannelse. 

 

Case arbejde: Deltagerne arbejder sammen to og to. Den ene præsenterer sin case, den anden lytter og 
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spørger uddybende ind til de tværfaglige samarbejdspartnere, og hvordan samarbejdet har været. 

Deltageren der lytter, tegner samtidig en oversigt over de tværfaglige samarbejdspartnere, der indgår i 

den andens cases (vi har brugt en fortrykt skabelon som vi har udarbejdet til dette, ellers kan det 

udarbejdes som et mindmap). 

Formål og overvejelser: Formålet er dels at få deltageren, der fortæller til at reflektere yderligere, dels 

at få deltageren der lytter til at øve sig i at stille uddybende og refleksive spørgsmål. Derudover vil det 

også kunne tydeliggøre, for deltagerne, betydningen af det gode tværfaglige samarbejde. 

 

Tema 2 

Kort oplæg: Hvad er en observation – subjektiv/objektiv. Hvilke metoder kan vi anvende til at gøre vores 

observationer målrettet. Her kan man inddrage metoder fra tidlig opsporing. F.eks. kan man lade sig 

inspirere af publikationen ”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos  medicinske patienter, værktøjet til 

hverdagsobservationer fra sundhedsstyrelsen 2013 

file:///C:/Users/nja/Downloads/Tidlig%20opsporing%20af%20sygdomstegn%20hos%20%C3%83%C2%A6

ldre%20medicinske%20patienter.%20V%C3%83%C2%A6rkt%C3%83%C2%B8jre%20til%20hverdasobserv

ationer.pdf 

Formål og overvejelser: Det er vores erfaring at det giver god mening for social - og sundhedshjælperne 

at blive introduceret til metoder der kan hjælpe dem med at strukturere deres observationer 

 

Øvelse med film og billeder: Her kan man med fordel anvende små filmklip eller billeder af mennesker 

med forskellige både fysiske, psykiske og sociale udfordringer (vi har på modul 1 valgt at introducere 

deltagerne for ICF, her kan man med fordel repetere dette). I grupper skal de beskrive deres 

observationer ud for de præsenterede metoder til tidlig opsporing og vurdering. Herefter kan gruppen 

udvælge 3-4 teknologier de tror vil komme borgeren til gavn. Efter gruppearbejde kan grupperne sættes 

over for en opponentgruppe, der kan give feedback på deres observationer og udvalgte 

velfærdsteknologi 

Formål og overvejelser: At træne deltagerne i at observere ud fra udvalgte metoder samt træne dem i at 

identificere behovet for velfærdsteknologi. Desuden kan deltagerne trænes i at give feedback. 

 

Fjernundervisnings opgave: Her kan man bede deltagerne om at nedskrive en case om en borger de har 

mødt, hvor de har oplevet modstand mod forandring, manglende motivation eller ambivalente følelser. 

Formål og overvejelser: Deltagerne skal bruge casen på dag 2 om formiddagen, hvor de skal øve sig i at 

identificere borgerens mestringsstrategier og motivation. 

 

 

Tema 3 

Kort oplæg om: Mestring herunder kognitive og følelsesmæssige mestringsstrategier og evt. Aaron 

Antonovsky oplevelse af sammenhæng, samt motivation (her kan man selv lade sig inspirere i forhold til 

teoretikere f.eks. Kennon Sheldons fire motivations former) 

Formål og overvejelser: At give deltagerne indsigt i hvorfor modstand er naturligt og hvorfor borgere 

kan reagere som de gør, når de bliver introduceret for noget nyt. 

 

Øvelse: Anvende medbragte case til at identificere hvilke mestringsstrategier borgeren har, og hvilke 

motivationsformer der er tale om. 

file:///C:/Users/nja/Downloads/Tidlig%20opsporing%20af%20sygdomstegn%20hos%20Ã�Â¦ldre%20medicinske%20patienter.%20VÃ�Â¦rktÃ�Â¸jre%20til%20hverdasobservationer.pdf
file:///C:/Users/nja/Downloads/Tidlig%20opsporing%20af%20sygdomstegn%20hos%20Ã�Â¦ldre%20medicinske%20patienter.%20VÃ�Â¦rktÃ�Â¸jre%20til%20hverdasobservationer.pdf
file:///C:/Users/nja/Downloads/Tidlig%20opsporing%20af%20sygdomstegn%20hos%20Ã�Â¦ldre%20medicinske%20patienter.%20VÃ�Â¦rktÃ�Â¸jre%20til%20hverdasobservationer.pdf
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Formål og overvejelser: At anvende de netop lærte teorier til en konkret case fra praksis. 

 

Kort oplæg: Om principperne for den vejledende/motiverende samtale, herunder forandringshjulet 

(Stages of Change), og metoder som f.eks. visuel analog skala, balanceskemaet, og Karl Tomms 

Spørgsmålstyper evt. også SMART mål.  

Formål og overvejelser: at give deltagerne konkrete redskaber til at identificere borgeren modstand og 

motivation samt 

 

Øvelse: Deltagerne skal anvende medbragte case til at identificere hvor i forandringscirklen borgeren 

befinder sig, og hvilke metoder der kunne være anvendelige til at synliggøre borgerens ønsker og behov 

samt sætte SMART mål for borgeren. (lad jer evt. inspirere her https://arkiv.emu.dk/modul/en-guide-til-

brug-af-smart-m%C3%A5l# ). 

Formål og overvejelser: Træne dem i at bruge metoder til at øge borgerens motivation – f.eks. 

balanceskemaet, visuel analog skala eller andre.  (hent evt. inspiration her 

http://www.denmotiverendesamtale.dk/den-motiverende-samtale-2/ eller bogen den motiverende 

samtale  praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering af Gregers Rosdahl) 

 

Simulationsøvelser: Deltageren skal afprøve sundhedspædagogiske metoder og teknikker til at indgå i 

dialog med en borger omkring borgerens ønske og behov for forandring, igennem velfærdsteknologi. 

Borgeren oplever ambivalens, et ønske om at blive mere selvhjulpen og undgå for meget hjælp, men 

også manglende overskud og tiltro til egne evner til at kunne klare sig selv. 

Formål og overvejelser: Gennem et trygt rum, som etableres under simulation og den efterfølgende 

debriefing, kan deltageren øve sig på at anvende sundhedspædagogiske metoder samt reflektere over 

hvad man som social - og sundhedshjælper kan gøre, når man møder borgere med manglende 

motivation og modstand. 

 

Tema 4 

Kort oplæg om: Hvad, hvornår og hvordan følger vi op på velfærdsteknologi hos vores borgere. 

 

Øvelse både film og/eller case; Deltageren skal evaluere hvordan en udvalgt velfærdsteknologi fungerer 

hos en borger efter borgeren har haft denne et stykke tid. 

Deltagerne skal forsøge, at dokumentere (gerne ud fra fælles sprog) til visitationen og andre hvordan 

velfærdsteknologien fungerer hos borgeren. Evt. kan deltagerne også forholde sig til en bekymret 

pårørende, der ikke føler at borgeren har gavn af velfærdsteknologien og ikke har fået introduceret det 

godt nok 

 

Formål og overvejelser: vi har på modulet haft fokus på skærmbesøg, da vi har oplevet at det fylder 

meget hos mange af vores deltagere. 

 

SPLIT opgave mellem anden og tredje undervisningsdag: 

Deltageren skal tilbage i praksis og undersøge hvilke lokale retningslinjer og procedure, der er på deres 

arbejdsplads. Deltagerne skal opfordres til at gå i dialog med kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere 

og ledelse omkring disse samt medbringe deres fund til næste gang. 

 

https://arkiv.emu.dk/modul/en-guide-til-brug-af-smart-m%C3%A5l
https://arkiv.emu.dk/modul/en-guide-til-brug-af-smart-m%C3%A5l
http://www.denmotiverendesamtale.dk/den-motiverende-samtale-2/
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Formål og overvejelser: Deltagerne skal tilbage og sætte fokus på egne lokale retningslinjer og procedure 

på deres arbejdsplads samt trænes i at gå i dialog med andre omkring dette. Det er muligt at deltagerne 

ikke at finde lokale retningslinjer eller at de finder måder at gøre noget på som ikke er nedskrevet. Dette 

kan også være vigtig viden. 

 

Tema 5 

Kort oplæg om:  Introduktion til de nationale strategier og sammenhæng med lokal praksis. Her kan man 

med fordel introducere deltagerne til metoden velfærdsteknologisk vurdering (VTV) som en smagsprøve 

på nogle af de metoder, de kan komme til at arbejde med på modul 3. 

 

Øvelse: Fremtidens velfærdteknologi – film fra bl.a. KL og youtube.com med diskussion om ’hvor ser I 

social- og sundhedshjælperens opgaver med velfærdsteknologi’ 

 

Øvelse: Fra politik til praksis - Underviseren præsenterer forskellige nationale strategier i fht. 

velfærdsteknologi (skrives og tegnes på en planche) og deltagerne skal derefter selv finde frem til lokale 

initiativer, vejledninger eller lokale politikker, der er udsprunget fra denne (deltagerne skal ligeledes 

tegne og beskrive denne på en planche under). 

 

Tema 6 

Kort oplæg: Genopfriskning fra modul 1 omkring etik og etiske overvejelser. Fokus på fremtidens 

velfærdsteknologiske løsninger og de etiske udfordringer, der kan komme. F.eks kan fokus være på 

sociale robotter 
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http://ipaper.ipapercms.dk/IDA/Politik/Velfaerdsteknologi/?page=1
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2010/velfaerdsteknologi-nye-hjaelpemidler-i-aeldreplejen
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/20F16ED7E29345ED85E0078F3D4D4B2E.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/20F16ED7E29345ED85E0078F3D4D4B2E.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/20F16ED7E29345ED85E0078F3D4D4B2E.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2010/velfaerdsteknologi-nye-hjaelpemidler-i-aeldreplejen
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Bilag 1. Forslag til program Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 2 
 
 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 2 

Dag 1 - Mål: 1 og 2 

 

Velkommen 

Intro til modulet – mål, rammer m.m. 

 
 Våbenskjold– en faciliterende øvelse, hvor der 

arbejdes med deltagernes refleksioner omkring deres 

viden/kompetencer/ erfaringer ift. velfærdsteknologi 

samt deres forventninger til uddannelsen 

 

Målene for i dag og Tegn på læring: Målene brydes op, 

så de bliver til færdigheder, viden og kompetencer 

 

TEMA 1 
Mål: Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med 
borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere 
udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte 
borgeren i ibrugtagelse og anvendelse af 
velfærdsteknologi 

 
Oplæg om ssh og samarbejdspartnere i praksis 

- Hvad laver de forskellige faggrupper 

- Faggrænser – kompetencer 

 

Den fagprofessionelle kommunikation og samarbejde 

om borgeren 

- FS III 

 

 
Dag 2 - Mål: 3 og 4 
 

Opfølgning på fjernundervisnings opgaven fra 

i går 

 
Målene for i dag og Tegn på læring:  

Målene brydes op, så de bliver til færdigheder, viden 

og kompetencer  

 

 

TEMA 3 
Mål: Deltageren kan anvende sundhedspædagogiske 
metoder til at motivere, støtte og vejlede borgeren og 
pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi. 

 
Oplæg: Mestring, modstand og motivation (den 

professionelle samtale) 

 

 

Kort intro til simulation (de fleste har været på 

modul 1 og prøvet simulation tidligere) 

 

 
Simulation med fokus på målet for tema 3 

 

Opsamling efter simulationen 

 

 

 
Dag 3- Mål: 5 og 6 
 

Opfølgning på split opgaven 
 

Målene for i dag og Tegn på læring:  

Målene brydes op, så de bliver til færdigheder, viden og 

kompetencer  

 
 
TEMA 5 

Mål: Deltageren har forståelse for, hvordan 

sammenhængen mellem nationale strategier for 

velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, 

vejledninger og instrukser påvirker tilgængeligheden af 

ny velfærdsteknologi. 

 

 

Introduktion til sammenhængen ml. nationale 

strategier og jeres arbejde. 

 

- Hvad betyder det for jeres arbejde og for 

borgeren 

- Hvordan er det hos jer i praksis? 

 

Øvelse: fra politik til praksis 

 

Fremtidens velfærdsteknologi (eksempler på de mange 

muligheder – besøg) 
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Hvilke faggrupper og ssh arbejdsopgaver ligger op ad 
hinanden og hvordan kan dette samarbejde bedres 
omkring borgeren behov 

- Fokus områder: rehabilitering og VT 

Øvelse: Egen medbragte case 

 

TEMA 2 
Mål: Deltageren kan observere, identificere, vurdere behov 
samt udvælge velfærdsteknologi hos en specifik borger 
eller en borgergruppe. 
 
Oplæg: Hvad er en objektiv og fagligt funderet 

observation, og hvordan bliver den til en vurdering. 

Hvad observerer du som ssh, hvad observerer de andre 

faggrupper?  

Din faglige viden former dine observationer. 

Og hvordan kommunikeres og dokumenteres dette, for 

det kontinuerlige og sammenhængende forløb 

 

Øvelse: Hvad observere du? Hvad vil de andre faggrupper 

observere.  

Film + billeder af borgere  

 

Opsamling på dagens to mål: hvordan kommunikerer og 
dokumenterer vi vores observationer og vurdering, så vi 
alle arbejder mod samme mål – anskaffelse af den rigtige 
velfærdsteknologi 

 
Samle op på dagens mål og tegn på læring (opsamlingen 
kan startes som en walk and talk og så samles op i 
plenum) 

 

Fjernundervisning refleksion opgave: 
Besøg hos visitator – bedre forståelse af hinandens 
arbejdsopgaver vil bedre borgerens livskvalitet 

TEMA 4 

Mål: Deltageren kan kontinuerligt følge op på og 

vurdere, om borgeren fortsat har gavn af 

velfærdsteknologien. 

 

Filmklip om borger: der er begyndt at få hjælp via 

skærmbesøg.  

Deltagerne arbejder selvstændigt med 

refleksionsspørgsmål til opgaven  

 

 

 

Samle op på dagens mål og tegn på læring 

(opsamlingen kan startes som en walk and talk og så 
samles op i plenum) 

 
Split opgave til næste gang 

 

- Hvilke behov ser I hos borgerne som VT kunne 

hjælpe med? 

- Hvad vil jeres rolle være fremadrettet? 

 

TEMA 6 

Mål: Deltageren kan reflektere over de etiske og 

holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til 

ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage 

disse i det daglige arbejde. 

 

Opsamling på’ fremtidens velfærdsteknologi’ i fht 

 De etiske udfordringer der kan være 

 

 

Alle målene i spil i fht. etiske udfordringer: 

Opsamling på alle de etiske udfordringer, der er 

kommet frem de andre dage. 

 

’De mange veje til mål’ (se Høier m.fl.), hvor deltagerne 

arbejder med konkrete ideer/forslag til handlinger med 

henblik på anvende og implementere deres 

nyerhvervede viden og kompetencer i deres praksis 

 

Præsentation af ’de mange veje til mål’ og evt. 

etablering af små ’støtte’ grupper lokalt 

 

Samle op på dagens mål og tegn på læring (opsamlingen 
kan startes som en walk and talk og så samles op i 
plenum) 
 

Udfyld Viskvalitet 

 

Evaluering og tak for denne gang 
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Bilag nr. 2 Brev til deltagerne  
 

Kære deltager,  
Vi ser frem til at møde dig på uddannelsen ’Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde’.  
 
Læs programmet, og se film  
På de næste sider kan du se programmet for undervisningen og AMU-målene for uddannelsen. Inden den 
første dag på uddannelsen vil vi bede dig om at læse programmet og se en kort film om x-Kommunes 
læringslejligheder med velfærdsteknologi. Du finder filmen ved at scanne QR-koden nedenfor med QR-
scanneren på din arbejdstelefon. Undervisningen kommer til at foregå i en læringslejlighed, der ligner den 
på filmen.     
 
 
Her var QR- kode til filmen 
 
 
 
Overvej dine forventninger  
Den første dag skal vi blandt andet tale om AMU-målene og metoderne på uddannelsen. Og om, hvad der 
skal til, for at du får mest muligt ud af at deltage. Du må derfor meget gerne overveje dine forventninger til 
uddannelsen, inden du kommer den første dag.   
 
Beskriv en borger 
Uddannelsen tager udgangspunkt i din og dine kollegaer hverdag, og vi kommer til at tage udgangspunkt i 
de borgere, I kommer hos. Derfor skal du inden den første dag forberede en kort beskrivelse af en borger, 
som du tror, vil kunne få gavn af velfærdsteknologi. Beskrivelsen er kun til dit eget brug, så den kan sagtens 
være i stikordsform. Du kan få inspiration til velfærdsteknologi i filmen.  
 
Medbring arbejdstelefon og høretelefoner 
Uddannelsen består af en blanding af oplæg, øvelser, refleksion over egen læring, videnssøgning, film og 
lignende, og og du kommer til at deltage aktivt og bringe udfordringer og eksempler fra din hverdag i spil i 
uddannelsen. Du skal derfor også tage din arbejdstelefon samt høretelefoner med, så du kan se den 
information og de små film, der er i læringslejligheden.  
Du vil efter uddannelsen modtage et uddannelsesbevis,  
 
Vi glæder os til at se dig  
 
Hilsen underviserne, SOSU H 
Kursusafdelingen, september 2018 
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BILAG NR. 3 SIMULATION 

 

Simulation: 10 minutter Oprydning: 5 minutter Debriefing: 15 minutter 

 

Mål for simulation  

Deltageren kan indgå i dialog med borgere og pårørende om velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

 

Case om Annie 

Annie Jørgensen er 74 år er enke. Hun bor i en 3 værelses lejlighed på 2. sal med trapper.  

Annie har 4 børn og 10 børnebørn samt sin mor, hun har tæt kontakt til sin familie.  

Hun har været hjemmegående husmor og har været familiens samlingspunkt.  

Annie har KOL, hun blev diagnosticeret for 5 år siden. Hun har en lungefunktion på 40 % og har en BMI på 18. 

Annie har ikke før modtaget hjælp men efter en sygehusindlæggelse grundet lungebetændelse, er hun blevet 

visiteret til personlige pleje, bad og påklædning samt indkøb og madlavning. Hun bliver nu meget dyspnøisk under 

let fysisk aktivitet og under spisning. Annie har svært ved at sove om natten, da hun bliver dyspnøisk, når hun ligger 

ned. Angsten for at opleve dyspnø fylder meget hos Annie, hvilket medfører at hun er blevet meget inaktiv og bruger 

det meste af dagen sovende i sin stol. 

Annie fik diagnosticeret lungebetændelse for 2 uger siden og måtte indlægges. Nu har hun været hjemme i godt en 

uge, men får ofte dypnø ved daglige gøremål. 

 

Scenarie 1 i stuen 

Annie sidder i lænestolen i stuen, ved siden af hende sidder Annie datter/søn. Annie er meget dyspnøisk især når 

hun taler men også en smule i hvile. Annie klager over at det hele er blevet meget svært efter hendes 

lungebetændelse og indlæggelse. Hun føler slet ikke hun har de samme kræfter som før og selv små opgaver er 

meget besværlige. Annie giver udtryk for at hun gerne vil klare sig selv lidt mere, men hun er også meget bange for 

at kræfterne ikke rækker og at hun bliver for udmattet. Annie har svært ved at rejse sig fra sin lænestol.  

Annie savner at nusse rundt i sin lejlighed og have kræfter til at kunne de almindelige dagligdags ting som hun før 

altid har varetaget. Annie har altid passet sin lejlighed, gjort rent og lavet mad og alle de andre huslige opgaver. Nu 

kniber det med bare at trække gardinerne op, åbne vinduet og rydde og tørre lidt støv af. Annie er rigtig ked af at 

hun ikke længere kan varetage daglig rengøring. Hun føler ikke hendes hjem er rent længere og er ked af at 

hjemmeplejen kun gør rent hver 14 dag.  

Annie er meget interesseret i noget træning men hun ønsker bestemt ikke at komme på noget rehabilitering for som 

hun siger ”jeg er jo lige kommet hjem”. 

Scenarie 2 i køkkenet 



20 
 

 

Annie og hendes pårørende er med hjælperen ude i køkkenet. Annies BMI er for lavt og hun er meget småtspisende. 

Hun er ked af at hun ikke længere har kræfter og energi til at færdes i køkkenet og selv smøre sin mad, eller lave sig 

en lille snack. Hun ved godt at hendes manglende kræfter både handler om hendes KOL, men også hendes lave vægt 

og hendes vægttab.  

Du og Annie har i fællesskab lavet en plan for hvordan hun skal tage på (eller som det mindste vægtvedligeholdelse) 

og det kræver mange små måltider. Annie er meget ked af, at hjemmeplejen kommer og smører mad, hun synes ikke 

maden hun har stående i køleskabet smager godt og hun ville ønske at hun selv kunne klare det.  

Annie har ikke kræfter i armene til selv at skære brød, åbne kartoner, og dåser. Det er også rigtig svært for hende at 

smøre sin egen mad. Annie har helt opgivet at forsøge at lave mad, selvom hun altid har elsket at lave mad. 

 

Til dig der ”spiller” Annie: 

Du er meget ked af din nuværende situation, du føler virkeligt at du er blevet svækket efter indlæggelsen og ved 

godt at både din KOL og din lave vægt påvirker din energi og dine kræfter. Samtidig har du et stort ønske om at klare 

så meget som muligt selv. Du har meget svært ved at trække vejret og bliver udmattet af at tale for meget. Men du 

vil meget gerne høre, hvad hjælperen har at sige. 

Du er irriteret på din datter og hendes modstand mod dine ønsker, men samtidig kan du jo også godt forstå, at hun 

bare er bekymret for dig.  

 

Til dig der spiller Annies datter/søn  

Du er meget bekymret for din mor. Du oplever at hun er blevet meget svækket efter hospitalsindlæggelsen og det er 

meget svært for dig at forstå det. Du er utryg ved at din mor er alene hjemme; hvad nu hvis hun falder eller kommer 

galt afsted. Du ønsker i virkeligheden at din mor kommer på plejehjem men det er hun bestemt ikke interesseret i.  

Du er lidt skeptisk over for alle de hjælpemidler som hjælperne præsenterer fordi du er bange for at hjælpen til din 

mor bliver skåret væk og der så kommer færre mennesker for at kigge til hende. Du har også lidt svært ved at forstå, 

hvorfor din mor gerne vil klare så mange ting selv. 

 

Observationspunkter til dem, der observerer 

Observatør 1: Hold øje med den non-verbale kommunikation. Læg mærke til kropsproget hos både den der spiller 

Annie og Annies pårørende (hvordan reagerer hun) og hos dem der spiller hjælperen (hvordan placerer de sig i 

rummet? Hvordan er deres kropsprog? Hvem tager styringen og andre ting.) 

Observatør 2: Hold øje med den verbale kommunikation. Læg mærke til hvad der bliver sagt, hvordan bliver det 

sagt, hvordan bliver det taget imod af Annie.  Husk kommunikationsmodellen Afsender – Budskab og modtager  

Observatør 3: Hold øje med hvilke hjælpemidler der bliver præsenteret, giver de mening for Annie og pårørende, 

bliver de taget godt imod? Kunne I have udvalgt andre? 
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Simulation: 10 minutter Oprydning: 5 minutter Debriefing: 15 minutter 

 

Mål for simulation  

Deltageren kan bringe etiske og arbejdsmæssige overvejelser i spil 

 

Case om Gerda 

Gerda er en ældre dame på 92. Hun bor i egen lejlighed og er visiteret til hjælp 3 gange dagligt. Gerda har blandt 

andet brug for hjælp til personlig pleje. Hjemmehjælpen har ikke meget tid hos Gerda, men det bliver da til en lille 

snak om stort og småt, mens de samarbejder om dagens program. For nylig har Gerda fået et vasketoilet. Toilettet 

giver Gerda mulighed for selv at klare toiletbesøg og det frigør hjemmeplejen for en væsentlig og tidskrævende 

opgave. Vasketoilettet virker umiddelbart skræmmende på Gerda, for hvordan er det lige det virker og hvordan 

bruger man det? Kan det gå i stykker? Kan hun finde ud af at bruge det? Men det er nu ikke de spørgsmål der fylder 

mest hos Gerda, og hun kan da sagtens se, at det gør hende mere selvstændig, og det er da også meget rart, at man 

ikke længere skal have hjælp til at komme på toilettet. Det, der især bekymrer Gerda, er noget helt andet, nemlig om 

hjemmeplejen så kun behøves at komme en gang om dagen, for så bliver der jo ikke meget tid til at høre, hvordan 

det nu ellers går. 

 

Scenarie 1 i stuen 

Gerda sidder i sin stol i stuen da social - og sundhedshjælperen kommer på besøg. Social - og sundhedshjælperen 

ved, at Gerda for nyligt har fået et vaskeskylle toilet i hjemmet, og er begyndt at klare toiletbesøg selv. Du vil som 

hjælper gerne følge op på, hvordan det er gået med det nye toilet. Du har nemlig kun hørt, hvor godt det har hjulpet 

Gerda fra dine kollegaer. 

Gerda ser lidt trygget ud, da du kommer ind, men vil ikke rigtigt sætte ord på, hvad der er i vejen. Du fornemmer 

bare at der er noget galt. Gerda fortæller dig, at toilettet fungerer rigtig fint og det er da meget dejligt selv at kunne 

klare det. Dog ser hun forsat meget ked ud af det. 

 

Til dig der spiller Gerda: 

Du er en ældre dame som på overfladen har mange ressourcer, du har været vant til altid at klare dig selv, og det har 

været et tab for dig at få hjælp. Så det har da været rart at få vasketoilettet og der er da mange fordele ved det. Men 

du føler dig utryg og er bange for, at hjemmeplejen ikke kommer så meget længere. Du føler dig ensom og overladt 

til dig selv. Du er også i bund og grund lidt bange for det der toilet, for hvad nu hvis det ikke virker, eller det går i 

stykker.  

Du er meget bange for at være til besvær, så du er lidt nervøs for at indrømme dine tanker over for hjælperne, der 

kommer i dit hjem.  
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Til dig der observerer:  

Du skal holde øje med den non-verbale kommunikation. Læg mærke til kropsproget hos både den der spiller Gerda 

(hvordan reagerer hun) og hos dem, der spiller hjælpere (hvordan placerer de sig i rummet, hvordan er deres 

kropsprog, hvem tager styringen og andre ting). Efter rollespillet skal du være klar til at give lidt feedback til dem, der 

spillede rollerne. 

 

Til dig der observerer:  

Du skal holde øje med den verbale kommunikation. Læg mærke til hvad der bliver sagt, hvordan bliver det sagt, 

hvordan bliver det taget imod af Gerda. Hvilke af de 3 lytteniveauer social- og sundhedshjælperen har anvendt i 

samtalen? 

 

Til dig der observerer:  

Du skal få øje på, hvilke etiske dilemmaer, der kommer frem i samtalen og hvordan griber social - og 
sundhedshjælperen det an? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 




