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Vi skal afholde videosamtaler! 

Ledelsesværktøj - Forberedelse af medarbejdere og organisation 

 

Hvorfor? 
  

 Hvem har besluttet det? 

 Hvorfor er det besluttet? 

 Hvilke forventninger er der til resultat? 
(er der fx målsætninger for, hvor mange 
borgere/patienter, der skal over på videosamtaler) 

 Hvordan skal det implementeres? 
 

Erfaring med  videosamtaler 
 

 Hvem har erfaring med videosamtaler? 

 Hvad mangler vi for at kunne afholde 
videosamtaler? 

 Hvordan bliver vi gode til videosamtaler? 

 Hvilke medarbejdere skal afholde videosamtaler? 
 

Hvem skal have tilbud om videosamtaler? 
 

 Hvilke borgere/patienter er i målgruppen til 
videosamtaler? 

 Hvordan vurderer vi, om den enkelte 
borger/patient skal tilbydes videosamtale? 
 

+Forberedelse af borgeren/patienten til 
videosamtaler 
 

 Skal der sendes påmindelser i form af mail/sms for 
samtalen og hvornår? 

 Er borgeren/patienten klar til videosamtale? 

 Skal der laves en testsamtale, før en 
borger/patient opstarter videosamtale? 
 

Form  Hvordan vil vi afholde videosamtaler? 
 

Holdning til de fysiske rammer  En videosamtale er privat og skal være uforstyrret 
Kan samtalen eksempelvis afholdes i en bil? 
 

Personalets parathed  Er personalet fagligt parat til videosamtaler? 

 Brug af andre sanser ved videosamtalen end ved 
fysisk møde 

 Hvordan kan man observere og vurdere på afstand 
-teste fysisk formåen 
- stemningsleje 
- almen tilstand 

 Øjenkontakt og nærvær i samtalen 
 

Opsætning af udstyr  Er der en vejledning, eller skal den laves? 
 

Support  Hvordan ydes support - af hvem og hvornår? 
 til borgeren/patienten 
 til medarbejderen 
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Vi skal afholde videosamtaler! 

Ledelsesværktøj - Forberedelse af teknik og fysiske rammer 

 

Samtalerum  Skal der indrettes et rum til videosamtaler? 

 Skal vi anvende hovedtelefoner? 

 Skiltning med "Optaget – videosamtale"? 
 

Den uforstyrrede samtale  Sikre, at der ikke er baggrundsstøj og bevægelse i 
medarbejderens ”rum”, der forstyrrer 
borgerens/patientens opmærksomhed 
 

Belysning  Er lysforholdene gode ved den påtænkte placering? 
 

Valg af udstyr  Skal der være fast udstyr? 

 Kan medarbejderne anvende egne enheder? 

 Vælg en let betjent løsning 

 Hav personale med i test 
 

Anvendelse af udstyr  Træning i brug af udstyr for personale 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Digitale kompetencer til et sundhedsvæsen tæt på borgeren • digis.dk 

Ledelsesværktøj - Forberedelse af teamet via eksempelvis dialogmøde 

Introduktion af beslutningen til teamet 

Det er en vigtig del af forberedelsen til at introducere nye tiltag, at medarbejderne får beskrevet 

konteksten for at få ejerskab og være loyale mod beslutningen.  

Temaer, der med fordel kan medinddrages for at give medarbejderen indsigt i baggrunden for 

beslutningen, er: 

Hvor i organisationen er det besluttet og af hvem? Hvad er hensigten med beslutningen, ligger der 

besparelser, effektivisering, nye arbejdsmetoder ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt, eller ønskes der 

at give borgerne et andet eller mere varieret tilbud? 

På hvilken måde er implementeringen tænkt i organisationen? 

Det er vigtigt at sætte rammen: er det en "kan" eller "skal" opgave, og hvilken indflydelse/ mulighed har 

teamet til at forme det nye tiltag?  

Hvilken tidsramme skal teamet arbejde under? 

Er der nogle ledelsesmæssige forventninger til et resultat, er der konkrete målepunkter for eksempel, at x 

antal borgere skal overgå til den nye teknologi, eller at der skal spares x kroner?  

 

Forberedelsesproces hos teamet 

For at få succes med implementeringen er den grundlæggende forberedelse af stor betydning. Det kan 

gribes an på mange måder;  en start kan være at høre, om der er nogen i teamet, der har erfaring med den 

påtænkte teknologi - og hvilken? 

Drøft i teamet, hvad teamet mangler for at kunne anvende den påtænkte teknologi, evt. kan man bruge 

post it i den del af forberedelsesprocessen. 

Hvordan skal teamet blive gode til at anvende den påtænkte teknologi? 

Skal alle i teamet anvende teknologien, eller skal det være få fra teamet? 

 

Borger målgruppe 

Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse i teamet for, hvordan målgruppen udvælges. 

En drøftelse i teamet kan indeholde: Hvilke borgere er målgruppen til teknologien, er det en diagnose, en 

funktion? Kan borgeren sige nej til teknologien, hvis teamet finder borgeren er i målgruppen? 

Hvordan vurderes det, om den enkelte borger kan tilbydes teknologien? Her er emner som borgerens 

funktionsniveau, er det et enten/eller - et både/og tilbud? Skal det rettes mod de ”bedste” borgere eller de 

svageste? 
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Skal beslutningen om borgerens egnethed til den påtænkte teknologi tages fælles i teamet, eller kan det 

enkelte teammedlem selv beslutte, om borgeren skal tilbydes teknologien? 

 

Ændring af brug af egen faglighed og faglig parathed til anvendelse af teknologien i arbejdet 

Hvis teknologien ændrer kontaktformen til borgeren som ved for eksempel videosamtaler. Hvordan lærer 

man at bruge andre sanser/ anvende andre observationsformer, når man ikke kan se, føle og lugte, hvad er 

det for hver teknologi, der bliver vigtigt at kunne, hvis man vil teste fysisk formåen, stemningsleje, almene 

tilstand og meget andet? 

Nærvær, hvordan kommer det til udtryk på distance? Her kan emner som øjenkontakt og nærvær i 

samtalen være i spil. 

 

Overvejelser ved anvendelse af teknologien 

Det kan være vigtigt at få rammesat, hvordan man ønsker teknologien anvendt i borgerrelationen, så alle i 

teamet er enige om arbejdsformen. 

Hvordan sikrer man fortroligheden i for eksempel en videosamtale. Ville den kunne afholdes i en bil?  

Hvor mange kan deltage i for eksempel en videosamtale – kan hele borgerens familie være med? 

 

De fysiske arbejdsrammer for anvendelse af teknologien 

Det er vigtigt at belyse, om teknologien kræver noget specielt for at fungere optimalt. Blot for at nævne 

nogle opmærksomhedspunkter: mangler der fysiske rammer, skal der være specielle rum til anvendelse af 

teknologien, belysning, transportudstyr, beskyttelsesudstyr, lydforhold og meget mere.  

 

Forberedelse af borgeren 

For at brugen af en teknologi skal lykkedes, skal det sikres, at borgeren er tryg ved ændringen og kan 

håndtere den, så teamet skal have drøftet, hvilken information borgeren skal modtage. 

Hvilken oplæring skal borgeren have for at kunne benytte teknologien, skal der være en test, skal der være 

støtte af personale de første gange, skal borgeren have skriftlig information? 

 

Hvordan får man hjælp 

Både i relation til borgeren - men også til personalet - er det vigtigt, at der er præcise arbejdsgange om 

muligheden for support til udstyret, men også for borgeren, hvor de skal henvendes sig med 

helbredsmæssige problemstillinger, så de ikke bare afventer næste kontakt med personalet. 


