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Tjekliste: Planlæg videosamtalen 

Overvej formålet med mødet   Planlæg i punkter, hvad videosamtalen skal omhandle 

 Overvej en forventningsafstemning 

Planlæg tiden  Hvornår skal samtalen gennemføres? 

 Hvor lang tid er der sat af til videosamtalen?  

Klargør materiale  Skal borgeren/patienten have dagsorden eller andet 

skriftligt materiale før mødet? 

Advisér om videosamtalen  Skal der sendes sms-påmindelse? 

 Skal der sendes mail-påmindelse? 

 

Tjekliste: Klargør den fysiske indretning 

Overvej belysning   Sørg for, at der er god belysning i rummet, så billedet står 

skarpt 

 Undgå at sidde med ryggen til direkte sollys 

Undgå storrumskontorer   Husk at støj, rod og bevægelse i baggrunden kan 

distrahere samtalen 

 Husk at sidde uforstyrret, så du kan tale fortroligt med 

borger/patient  

 Brug et "optaget"-skilt, så andre ved, at du har 

videosamtale 

Brug høretelefoner  Brug gerne høretelefon med mikrofon, så lyden bliver 

bedst 
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Tjekliste: Afhold videosamtale 

Klargøre til selve mødet  Tænd udstyret i god tid 

 Tjek at forbindelsen er i orden 

 Brug headset  

 Tjek borgerens/patientens billede af dig 

 Læg din telefon fra dig 

Byd borger/patient velkommen  Præsentér dig med navn, stilling, organisation 

 Bed om borgerens/patientens navn, evt. CPR-nr.  

 Aftal taleorden, hvis I er flere med på skærmen  

 Spørg ind til, hvordan det er at mødes på skærmen 

 Spørg om lyd- og billedkvalitet er ok  

Formål med mødet  Oprids kort formålet med mødet og tidsrammen 

Andet til mødet  Spørg om borgeren/patienten har noget udover det 

aftalte, der skal drøftes 

 Sørg for at holde styr på tiden, så du kan disponere den 

 Tilbyd pauser undervejs i samtalen  

Øjenkontakt  Forsøg at kigge i kameraet for at give borger/patient 
følelsen af øjenkontakt 

 Fortæl hvorfor du ikke altid har øjenkontakt 

Kommunikation   Tal langsomt og tydeligt 

 Undgå pludselige bevægelser 

 Forklar hvad du gør undervejs 

 Hold øje med de non-verbale tegn og aflæs 
borgerens/patientens kropssprog 

Fysiske rammer  Korrigér evt. forhold, der kan genere samtalen 

 Spørg fx borgeren: kan du se mig tydeligt, går lyden 

igennem mv. 

Dokumentation  Dokumentér samtalen i den elektroniske journal, som var 

det en tilstedeværelsessamtale 
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Tjekliste: Forberedelse af borger/patient 

Opret borgeren/patienten   Opret borgeren i systemet 

 Opret videolink 

Klargøre udstyr 

(hvis udstyr udleveres) 

 Fx skærm, modem 

 Parring af udstyret 

Opsætte udstyr 

(hvis udstyr udleveres)  

 Aftal besøg hos borgeren 

 Medbring evt. udstyret 

 Opsæt udstyret  

 Test udstyret 

Orientere om fysiske rammer  Orientér borgeren om fysiske forhold, der kan forbedre 

skærmoplevelsen: 

Fx ergonomi, belysning, ro i rummet  

Oplære borgeren/patienten Instruér borgeren/patienten i : 

 Opkald fra sundhedsfaglig 

 

(hvis udstyr udleveret) 

 Tænde udstyret 

 Slukke udstyret 

 Tekniske supportmuligheder: Hvem, hvor, hvornår 

Aftal testsamtale  Aftal et testopkald næste dag på et aftalt tidspunkt 

 Aftal telefonopkald eller besøg, hvis opkaldet ikke besvares 

Lav testopkald   Medbring udstyr, så der kan fortages testopkald sammen 

med borgeren 

 Foretag skærmopkald 

 Korrigér forhold, fx hvis du ikke kan se borgerens ansigt, 

manglende lyd mv. 

Evaluér videosamtalen  Fortæl, hvordan borger/patient kan forberede sig 

Dokumentr oplæringen´og 

forberedelsen 

 Dokumentér oplæringen og beskriv kort borgerens 

håndtering af videoopkald 

Advisér om videosamtale  Send mail om emne forud for videosamtalen 

 Send SMS-advisering 
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Detaljerede beskrivelser 

Nedenfor er beskrevet punkter, som uddyber tjeklisterne på de første sider. Du kan tilpasse dette 

dokument, så det passer til din arbejdsplads.  

Planlæg videosamtalen 
Formål med mødet: Planlæg i punkter, hvad videosamtalen skal omhandle. Overvej, om du inden skal have 

en forventningsafstemning med borgeren/patienten.  

Tidsforbrug: Overvej, hvornår samtalen skal gennemføres, og hvor lang tid den skal vare.  

Klargøre materiale: Skal borgeren/patienten have dagsorden eller andet skriftligt materiale før mødet? 

Advisere om mødet: Overvej hvordan borgeren/patienten adviseres om videosamtalen. Fx mail og/eller 

SMS?  

Klargør den fysiske indretning  
Overvej belysning: Sørg for, at der er god belysning i rummet, så billedet står skarpt. Undgå at sidde med 

ryggen til direkte sollys. 

Undgå storrumskontorer: Husk at støj, rod og bevægelse i baggrunden distraherer samtalen. Husk at sidde 

uforstyrret, så du kan tale fortroligt med borgeren/patienten. Brug et "optaget"-skilt, så andre ved, at du 

har videosamtale. 

Brug høretelefon: Brug gerne høretelefon med mikrofon, så lyden bliver bedst 

Afhold videosamtalen 
Klargør til selve mødet: Husk at tænde udstyret i god tid, og tjek at forbindelsen er i orden. 

Opkald til borgeren/patienten: Når du laver et opkald, er det vigtigt, at du får kontakt med 

borgeren/patienten.  

Byd borgeren/patienten velkommen: Det første du skal gøre i starten af et opkald, er at præsentere dig 

selv med navn, stilling, og hvilken organisation, du kommer fra. Bed derefter efter om 

borgerens/patientens navn og CPR-nummer, så du er sikker på, at du har fat i den rigtige person.  Hvis I er 

flere på skærmen sammen, skal du i stedet aftale taleorden, så I ikke afbryder hinanden.  

Spørg generelt ind til, hvordan det er at mødes på skærmen, og om lyd- og billedkvalitet er i orden.   

Formål med mødet: Du skal kort opridse formålet med mødet samt hvor lang tid I har til det.  

Andet til mødet: Spørg om borgeren/patienten har noget udover det aftalte, der skal drøftes. Det er vigtigt, 

at man disponerer tiden. Tilbyd pauser undervejs.  
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Øjenkontakt: Forsøg at kigge i kameraet for at give borgeren/patienten følelsen af øjenkontakt. Fortæl 

hvorfor du ikke altid har øjenkontakt 

Kommunikation: Tal langsomt og tydeligt, Undgå pludselige bevægelser. Forklar hvad du gør undervejs. 

Hold øje med de non-verbale tegn og aflæs borgerens/patientens kropssprog 

Fysiske rammer: Korrigér evt. forhold, der kan genere samtalen. Du kan fx spørge: Kan du se mig tydeligt? 

Går lyden igennem?  

Dokumentation: Dokumentér samtalen i den elektroniske journal, som var det en tilstedeværelsessamtale 

Forberedelse af borgeren/patienten til videosamtale  
Oprette borgeren/patienten: Du skal tjekke, om borgeren skal oprettes i et system, inden I kan føre 

videosamtaler. Det kan også være, at du skal oprette et videolink.  

Klargøre udstyr, der skal udleveres: Skal borgeren/patienten have udstyr udleveret? Så skal dette 

klargøres. Du skal finde ud af, om der  er aftaler om, hvad I bruger på jeres arbejdsplads.  

Opsætte udstyr: Hvis borgeren/patienten skal have leveret udstyr, skal dette sættes op. Det kræver, at 

man har en aftale med borgeren/patienten om opsætning. Det er også vigtigt at få testet udstyret, når det 

er sat op. Du skal finde ud af, om der er aftaler om, hvad I bruger på jeres arbejdsplads. Fx Fælles 

Servicecenter for telesundhed (FSC).  

Orientere om fysiske rammer: Orientér borgeren/patienten om fysiske forhold, der kan forbedre 

skærmoplevelsen: vigtigheden af ergonomi, belysning, ro i rummet.  

Oplær borgeren/patienten: Borgeren/patienten skal instrueres i, hvordan man modtager et videoopkald. 

Hvis udstyr er udleveret, skal borgeren/patienten vide, hvordan man tænder og slukker udstyret samt 

kende til supportmuligheder, hvis noget teknisk går galt.  

Aftale testsamtale: Aftal et testopkald evt. næste dag. Derudover kan det være en idé at aftale et 

telefonopkald/besøg, hvis opkaldet ikke besvares.  

Lave testopkald: Efter oplæring kan det være en fordel at lave et eller flere testopkald med 

borgeren/patienten. Hvis muligt kan du kan sidde i et andet rum, mens borgeren/patienten forsøger det 

første opkald. Under samtalen kan du korrigere forhold, fx hvis du ikke kan se borgerens ansigt, hvis der 

mangler lyd mv. 

Evaluere videosamtalen: Til sidst i videosamtalen kan det være en god idé at evaluere samtalen. Fx tale 

om, hvad der kan gøres anderledes?  

Dokumentere oplæringen: Dokumenter oplæringen og beskriv kort borgerens håndtering af videoopkald. 

Advisere om videosamtale: Inden en videosamtale, skal borgeren/patienten adviseres. Kan være med en 

mail om emne forud for mødet eller en SMS. Du skal finde ud af, hvad jeres retningslinjer er. 


