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de har bevæget sig fra 
at være tilskuere til at 

være deltagere i eget liv.

Medarbejder, skovbo
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Vores børn har svært ved at kom-
munikere, men det ændrer ikke 

på, at det er lige så vigtigt for dem. kom-
munikation er lige så vigtigt som mad. 
uden kommunikation sygner man hen 
som menneske.

leder, skovbo
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kom godt I gang

D
ette idékatalog er skrevet til 
dig, der arbejder på et bo-
sted for mennesker med 
funktionsnedsættelser, som 

sammen med beboerne vil arbejde 
med kommunikationsteknologi. I kata-
loget finder du gode råd og inspiration 
til, hvordan du og dine kolleger kom-
mer godt i gang med arbejdet med 
kommunikationsteknologi, og du bli-
ver præsenteret for idéer til teknologi-
er, der kan være relevante at afprøve. 

I dag anvender de fleste mennesker 
mange forskellige former for kom-
munikationsteknologi i hverdagen. Vi 
bruger teknologi til fx at maile, chatte, 
surfe på internettet, tale i mobiltelefon 
og sms’e. Teknologien giver os mange 
muligheder: Hurtig adgang til et væld 
af viden, underholdning, sociale net-
værk og til familie og venner. For de 
fleste er det svært at forestille sig et liv 
uden kommunikationsteknologi – det 
er en nemlig en menneskeret at have 
mulighed for at kommunikere. Men-
nesker med funktionsnedsættelser 
på bosteder har imidlertid sjældent 
adgang til den kommunikationstekno-

logi, der i dag er en central indgang til 
kommunikation med omverden. 

Der er mange teknologier, mennesker 
med funktionsnedsættelser kan an-
vende – næsten uanset deres vanske-
ligheder. Teknologier der giver mulig-
hed for at tale og skrive med andre, 
spille spil, finde billeder og videoer osv. 
Derfor er det vigtigt, at støttepersoner 
introducerer mennesker med funkti-
onsnedsættelser for de teknologiske 
muligheder, der findes - og tilbyder 
støtte, hvor det er nødvendigt. Arbej-
det med kommunikationsteknologi er 
en pædagogisk opgave på lige fod 
med omsorgsarbejde, praktisk hjælp 
mm.

Inden I går i gang med at introducere 
teknologi på jeres bosted, er det vig-
tigt at have et realistisk billede af, hvad 
der skal til. Implementering af teknologi 
forudsætter først og fremmest inddra-
gelse af beboerne, men også inddra-
gelse af kolleger og ledelse er nødven-
dig - introduktion af teknologi er ikke 
et enkeltmands-projekt. Med god for-
beredelse og konstruktiv indstilling til 
teknologiarbejdet kan mange vanske-
ligheder undgås eller håndteres.

Idékataloget er blevet til som en del af 
projekt ’Implementering af teknologi’. I 
projektet har beboere, deres familie og 
venner samt medarbejdere og ledelse 
på bostederne Skovbo i Skanderborg, 
Stefanshjemmet i Århus, Hulegården i 
Brøndby, Chr. X´s Alle i Lyngby og Klub 
Kildebakken i Gentofte arbejdet med 
forskellige kommunikationsteknologier 
og sociale medier. Ydermere har en 
gruppe IT-frivillige hjulpet godt til med 
teknologien. 

Vi håber, at du med dette idékatalog 
bliver inspireret til at arbejde videre 
med kommunikationsteknologi på dit 
bosted. Idékataloget er ikke en fuld-
stændig manual til, hvordan du og 
dine kolleger skal gribe arbejdet an. 
Kataloget indeholder inspiration og 
idéer, en række gode råd, redskaber 
og spørgsmål til refleksion, som kan 
hjælpe jer godt på vej. 
God arbejdslyst! 

Beboernes verden bliver 
lukket op, og de får en ny 
slags samvær. Der er sket en 
”levendegørelse” af bebo-
erne. Medarbejderne får en 
faglig udfordring, der hænger 
sammen med faglig udvikling 

Afdelingsleder, 
Stefanshjemmet

Når først der begyndte at 
være IT, var det ikke til at 
stoppe. Beboerne spørger 
også ind til det, og bidrag-
er med et forventningspres 
indefra.

Faglig leder, Hulegården 

Jeg tror, at beboerne har et 
stort behov for at bruge IT, 
måske et større behov end 
så mange andre. Det er en 
fantastisk mulighed til fx at 
få et større socialt netværk.

IT-frivillig

www.handicapogit.dk
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fn’s handicapkonvention
artikel 21

”delstaterne skal træffe alle passende 
foranstaltninger til at sikre, at personer 
med handicap kan udøve deres ret til 
ytrings- og meningsfrihed, herunder 
frihed til at søge, modtage og meddele 
oplysninger og tanker på lige fod med 
andre og ved alle former for kommunika-
tion efter eget valg […]. 

b) at acceptere og gøre det lettere for per-
soner med handicap at bruge tegnsprog, 
punktskrift, forstørrede og alternativ 
kommunikation og alle andre tilgæn-
gelige kommunikationsmidler, -måder 
og -formater efter eget valg i samspillet 
med det offentlige.”
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N
år I starter arbejdet med 
teknologi, er det en god ide 
at introducere beboerne for 
en enkelt eller få teknologier 

ad gangen. Hvis I vælger få og enkle 
teknologier, skaber det hurtigere en 
fælles viden og forståelse for arbejdet 
med teknologi både blandt beboere 
og i personalegruppen. 

Inden I går i gang med at introducere 
kommunikationsteknologi for beboer-
ne, er det vigtigt, at ambitionsniveauet 
er tilpas, så opgaven bliver overkom-

melig. Et godt råd er at planlægge 
introduktionen, så det bliver en god, 
sjov og positiv oplevelse for beboerne 
- det styrker chancen for, at arbejdet 
med teknologi på længere sigt bliver 
vellykket. Introduktion af teknologi er 
ikke bare en forandring for den enkelte 
beboer eller for dig som støtteperson, 
men for hele bostedet, eller det hus 
beboeren bor i. Beboeren lærer må-
ske selv at tænde en pc, bevæge sig 
rundt på internettet eller kommunike-
rer mere med familien. Det betyder, at 
jeres pædagogiske arbejdsopgaver i 

relation til beboeren ændrer sig og det 
er vigtigt, at beboeren kan modtage 
den relevante støtte, uanset hvem der 
er på arbejde. Derfor må alle på hver 
sin måde tage del i forandringen. 

Når teknologi skal implementeres på 
bostedet, er det en god ide at plan-
lægge forløbet i faser – som kan over-
lappe tidsmæssigt – det hjælper med 
at overskue processen. Inddrag bebo-
erne gennem hele processen, der hvor 
det er muligt.

når teknologi-arbejdet 
sættes I gang

I første omgang var jeg meget skeptisk over for, om det 
overhovedet kunne nytte, at de skulle til at snakke med de-
res forældre på en skærm. Det har været rigtig spændende 
at se, hvor positivt hun er hver eneste gang, der har været 
kontakt til mor på Skype. Jeg kan mærke det tydeligt. Hun 
kigger på mig og smiler, når hun skyper. Hun kigger på 
mor, tilbage på mig og tager min hånd. Det er meget, 
meget tydeligt, at hun elsker det.

Medarbejder, Chr. X´s Allé
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Teknologi-screening: 
Lav en screening blandt 
beboere, medarbejdere 
og ledelse, der afdækker 
hvad teknologien skal 
bruges til, beboernes 
og medarbejdernes IT-
kompetencer, bostedets 
økonomiske og perso-
nalemæssige ressourcer, 
de fysiske rammer mm.

Udvælgelse
af teknologi

Organisering og
undervisning

Anvendelse af
teknologi

4. 

3. 

Teknologi-
screening

1. 

2. 

Du kan finde mere viden og flere redskaber til de fire faser her i Idekataloget og på 
www.handicapogit.dk 

Vælg teknologi og 
lav målsætninger: På 
baggrund af screeningen 
afsøges og udvælges 
den/de teknologier, der 
bedst kan dække be-
boerens behov, ønsker 
og forudsætninger. Til at 
konkretisere og iværk-
sætte arbejdet med 
teknologi er det en god 
ide at udarbejde målsæt-
ninger for IT-indsatsen 
for den enkelte beboer. 

Organisering og un-
dervisning: Organiser 
IT-indsatsen og sørg for 
at alle involverede får 
den nødvendige viden 
om teknologierne, så de 
kan støtte beboerne i 
at bruge dem. Lav mål 
for organisationen som 
helhed. 

Anvendelse af tekno-
logi: Tag teknologien i 
brug i dagligdagen og 
sørg for at beboerne 
kan få den støtte, de 
har behov for. Del jeres 
viden om successer og 
vanskeligheder i brugen 
af teknologi. Følg op 
på beboernes udvikling 
og vurdér hvordan nye 
teknologier kan bidrage 
til kommunikation og 
sociale relationer.

21 3 4
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teknologi-screening

beboere: 
Hvilken teknologi kan dække 
beboernes ønsker og behov? 

personale: 
Hvilke IT-kompetencer og 
holdninger til teknologi 
er der på bostedet?

organisationen: 
Hvilke ressourcer 
- økonomiske, ledelses- og 
personalemæssige – har I 
mulighed for at prioritere 
på kort og på længere sigt? 

faMilie og venner: 
Hvordan kan familie og ven-
ners ressourcer inddrages? 

1

2

3

4

En velforberedt introduk-
tion til kommunikations-
teknologi på bostedet 

øger muligheden for, at indsat-
sen bliver en succes. Samtidig 
er det vigtigt, at forarbejdet 
ikke bliver så omfattende, at 
I føler jer fristet til at springe 
denne del over eller helt opgi-
ver at gå i gang. 

Inden I introducerer teknolo-
gien for beboerne, er det vig-
tigt, at I finder ud af, hvad den 
enkelte beboer ønsker og kan 
opnå ved at anvende teknolo-
gien, og hvilke kompetencer 
og udstyr der kræves. 
Prøv at overveje: 

Du skal vide, hvem 
i personalegruppen 
der er motiveret, 
og hvem der ikke 
er motiveret? Der-
udover skal ledelsen 
være topmotiveret, 
og de skal være vil-
lige til at sætte timer 
af til arbejdet.

Medarbejder, 
Stefanshjemmet
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Det er vigtigt, at beboerne på bostedet 
inddrages tidligt i teknologi-arbejdet. 
Teknologien skal anvendes af bebo-
erne, og derfor må de naturligvis tages 
med på råd. 

Begynd med at undersøge, hvad den 
enkelte beboer allerede har af tekno-
logi og IT-kompetencer, og hvad be-
boeren har af ønsker til at bruge ny 
teknologi. Som udgangspunkt er det 
naturligvis beboernes ønsker, der må 
danne udgangspunkt for valget af tek-
nologi. Samtidig er det vigtigt at hu-
ske på, at ikke alle kan give udtryk for 
ønsker om teknologi, ganske simpelt 
fordi de ikke kender de teknologiske 
muligheder. Hér må I vurdere, om det 
vil give den nødvendige viden fx at vise 
en eller flere konkrete teknologier for 
beboeren. For nogle beboere vil det 
være nødvendigt at vise teknologien 
flere gange, før I i fællesskab eller du 
som støtteperson kan vurdere, om 
teknologien er relevant.

Screeningen gennemføres som en 
samtale mellem beboeren og dig som 
støtteperson. Når du laver screenin-
gen, er det en fordel at stille meget 
konkrete spørgsmål til beboeren om, 
hvad han/hun har af teknologi, og 
hvad han/hun ønsker sig. 

Du kan fx spørge: Har du en mobilte-
lefon? Hvis nej, ønsker du dig en mo-
biltelefon? 

Men endnu vigtigere er det at spørge 
beboeren om, hvad han/hun vil have, 
at teknologien skal hjælpe med. Er det 
fx at: Få nye venner? Snakke med fa-
milie eller kæreste? Få viden? Ønsker-
ne giver jer et bedre indtryk af, hvilken 
teknologi det er relevant at afprøve. 
Hvis du har mulighed for det, er det 
en god idé, at du under screeningen 
viser teknologierne eller bruger billed-
symboler af teknologierne. Det giver 
beboeren en mere reel mulighed for at 
forstå, hvilke teknologier der er tale om 

– især hvis teknologierne er ukendte 
for beboeren. 

Som medarbejder må I overveje, hvil-
ke muligheder og begrænsninger der 
kan optræde i forhold til den enkelte 
beboer. Har beboeren fx et socialt net-
værk at skype, chatte eller maile med? 
Måske er I nødt til at kortlægge bebo-
erens netværk og kontakte netværks-
personerne for at få deres mail- eller 
skypeadresser. 

tip
Husk at tage udgangs-
punkt i hvad beboeren kan, 
frem for hvad beboeren 
ikke kan. Positive forvent-
ninger til beboerne er for-
udsætningen for at kunne 
støtte beboerens udvikling. 

beboerscreening er brugerindflydelse
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Personalets opbakning og støtte er 
den altafgørende faktor, hvis introduk-
tionen af teknologi skal blive en suc-
ces på jeres bosted. I spiller meget 
ofte en stor rolle i forhold til at motivere 
beboerne til at bruge kommunikati-
onsteknologi. Derfor er det vigtigt, at 
I som medarbejdere kan se potentia-
lerne ved at bruge teknologi, at I på 
bostedet prioriterer teknologi-arbejdet 
i hverdagen og hjælper beboerne 
både teknisk, fx ved at tænde compu-
teren, og pædagogisk fx ved at finde 
relevante aktiviteter. 

Det er vigtigt, at I i personalegruppen 
har et nøgternt blik på jeres tekniske 
kompetencer. Hvis du og dine kolle-
ger har brug for mere teknisk viden og 
et kompetenceløft, kan I enten vælge 
den teknologi, der er simplest at gå i 

gang med, eller I må sikre jer, at alle 
får det nødvendige kompetenceløft til 
at betjene en mere kompliceret tekno-
logi. Dette kan fx ske gennem kurser 
og sidemandsoplæring. Det kan være 
en fordel at tage udgangspunkt i en 
teknologi, som I kender lidt til, hvis det 
giver mening i forhold til beboernes 
behov og forudsætninger. 
   
I skal være opmærksomme på, at det 
sjældent er det rent tekniske, der er 
den største udfordring i forhold til at 
komme i gang med teknologi-arbej-
det. Personalets indstilling til teknologi 
som redskab til kommunikation og so-
cialt samvær har stor betydning.   
       

det er ikke usædvanligt, at 
nogle medarbejdere er af-

visende over for at arbejde med 
teknologi. det kan handle om op-
levelsen af manglende tid, kom-
petencer eller måske faglig inte-
resse. 

Det er nødvendigt, at alle får mulighed 
for at fortælle, hvordan de har det med 
at skulle arbejde med teknologi. Hvis 
der er usikkerhed og evt. modstand, 
skal det drøftes åbent. Det er lettest, 

hvis I ved, hvad usikkerheden hand-
ler om.  Måske kan I imødekomme 
de behov for tid eller støtte en med-
arbejder har brug for? Måske kan I 
acceptere, at enkelte medarbejdere i 
første omgang kun er med i teknologi-
arbejdet på sidelinjen. Omvendt er det 
ligeså vigtigt, at alle medarbejdere re-
spekterer, at nogle kolleger bruger tid 
på arbejdet med teknologi.  Arbejdet 
med teknologi må ikke opfattes som 
”at gå fra” det egentlige pædagogiske 
arbejde. Husk på, at arbejde med tek-
nologi også er en pædagogisk opgave 
på lige fod med andre pædagogiske 
opgaver. 

personalescreening

tip
i screeningen er det vig-
tigt at undersøge: Hvilke 
it-kompetencer er der i 
personalegruppen? Hvilke 
kompetenceløft er der be-
hov for? Hvilke kolleger vil 
gerne have en særlig rolle i 
teknologi-arbejdet? er der 
forbehold for teknologi-ar-
bejdet i personalegruppen?

tip
lav en liste over hvilke 
medarbejdere, der er vant 
til at bruge teknologi, og 
vurdér hvilke muligheder 
det giver.



nogle kolleger er gået rigtig me-
get ind i arbejdet med teknologi, 

og for andre har det været svært.

medarbejder, hulegården

det har været vigtigt at finde 
medarbejdere, der brænder for ar-

bejdet med teknologi. it-tovholderne er 
blevet udvalgt af ledelsen på baggrund af 
deres it-kompetencer, evne til at formid-
le viden videre og ’status’ som respekte-
ret kollega med gennemslagskraft.

souschef, stefanshjemmet

På www.handicapogit.dk kan du finde spørgsmål, I kan bruge til at gennemføre en 
screening af personalets IT-kompetencer.
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Meget ofte er der en tydelig sammen-
hæng mellem ledelsens opbakning og 
IT-indsatsens succes. 
         

ledelsen skal engagere sig, 
gå forrest og tydeligt kom-

munikere til alle beboere, pårø-
rende, medarbejdere, at teknolo-
gi-arbejdet er vigtigt. ellers kan 
det være svært for de engagerede 
medarbejdere at fastholde gej-
sten. særligt når teknikken be-
gynder at drille, eller hvis resul-
taterne af arbejdet lader vente på 
sig. 

Det er vigtigt, at din ledelse involveres 
i teknologi-arbejdet fra start. Det gør 
vejen fra ønsker over beslutning og 
til handling kortere. Ledelsen har ofte 
også et passende overblik over, hvilke 
ressourcemæssige og organisatoriske 
forhold, der er til stede, og som der 
skal tages højde for. 

Inden I går i gang med teknologi-arbej-
det, er det vigtigt, at ledelsen overvejer 
- med udgangspunkt i de forhold, der 
gælder på jeres bosted - hvilken rolle 
de skal have i teknologi-arbejdet. 

ledelsesscreening

Ledelsen på dit bosted har også en opgave i forhold til at screene 
jeres organisation. De kan med fordel bruge disse spørgsmål til 
screeningen: 

Hvor stor er personaleudskiftningen på bostedet, og hvordan 
kan det håndteres i teknologi-arbejdet? Fx ved jobskifte, syg-
dom, barsel og lignende.

Hvordan sikres det, at den indhentede viden om teknologi 
fastholdes på bostedet ved personaleudskiftning? 

Skal teknologi-arbejdet være en del af introduktionen til nye 
medarbejdere på lige fod med fx medicinintroduktion, intro-
duktion til stedets pædagogik? 

Skal teknologi-arbejdet startes op på hele bostedet på en 
gang eller i ét hus til at starte med? 

Hvilket IT-udstyr er tilgængeligt? 

Hvad er ledelsens vurdering af mulighederne for at time og 
prioritere IT?

Er der internet på bostedet, som kan bruges af beboerne? 

Hvordan kan der budgetteres med indkøb af IT-udstyr og fæl-
les trådløs internetforbindelse? 

Skal beboerne selv købe IT-udstyret? 

Er der økonomi til vikardækning, hvis medarbejderne skal på 
kursus? 

Hvordan passer teknologi-arbejdet ind i bostedets overord-
nede vision og målsætninger?

tip
ledelsen skal fungere som 
igangsætter, der motive-
rer, følger op på arbejdet, 
anerkender og værdsætter 
indsatsen. og som holder 
fast i fokus, hvis det er 
”opad bakke”. 

11 gode sPørgsmål 
til screeningen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

På www.handicapogit.dk er der spørgsmål til 
ledelsesscreening og videoklip med ledere, som 
giver deres bud på ledelsens rolle i implemente-
ring af teknologi. 



som leder mener jeg, at de vig-
tige ting i forhold til forankring af 

teknologiarbejdet er at skabe forståelse 
og motivation fremadrettet. At gå forrest 
og sikre at det er synligt, at brugerne har 
glæde af projektet – det er det, der driver 
personalet.

leder, 
hjemmevejlederteamet, gentofte

tip
få en tydelig udmelding fra 
ledelsen om, hvilken rolle 
de indtager i teknologi-
arbejdet. udmeldingen kan 
foregå som en del af en 
forventningsafstemning 
mellem alle involverede 
parter.
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Implementering af IT er at skabe nye mulighe-
der og forandringer i organisationen – skabe et 
grundlag på bostedet for at støtte beboernes 
udvikling via teknologi.

Leder, Chr. X´s Allé



Vi kunne have været nogle ærg-
relser foruden, hvis vi på forhånd 

mere præcist havde undersøgt vores tek-
niske muligheder – internetdækning o.l. 
og hvis vi havde gjort noget ud af at sør-
ge for, at man som medarbejder ikke står 
overfor helt grundlæggende it-proble-
mer med ting, der ikke virker.

faglig leder, Hulegården
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tip
nogle gange kan det være 
nødvendigt at tænke krea-
tivt, fx kan et par høretele-
foner afhjælpe problema-
tikken med støj. 

Når I skal arbejde med teknologi på je-
res bosted, skal I huske at tænke over 
de fysiske rammer. Den type IT-ind-
sats, der beskrives i dette idékatalog, 
har som udgangspunkt at give flest 
mulige beboere adgang til teknologi. 
Det kan betyde, at flere beboere kan 
deles om én computer og den skal 
derfor placeres i et fællesareal. 

Når en fællescomputer skal placeres, 
kan der være mange ting, I skal tage 
højde for. Det er ikke altid let at finde 
den perfekte løsning. Det kan være en 
fordel, at computeren placeres et cen-
tralt sted på bostedet, fx i et fællesrum. 

Hvis I placerer computeren i et fælles-
rum, bliver det lettere for dig og dine 
kolleger at give støtte uden at skulle 
gå fra andre beboere. Det gør også 
teknologien mere synlig for beboerne 
og dermed måske mere interessant. 
Omvendt kan en central placering be-
tyde, at der er meget uro omkring bru-
geren af teknologien. Det kan fx være 
svært at føre private skype-samtaler, 
hvis der sidder en masse mennesker i 
rummet. I må derfor finde et sted, der 
tilgodeser flest af beboernes behov ud 
fra en overvejelse af, hvilke hensyn der 
skal vægtes højest. 

Hvor skal computeren stå?

tip
På nogle bosteder kan det 
være en fordel at lave en 
it-café. det vil sige et sted, 
hvor flere computere pla-
ceres samlet. dette giver 
mulighed for, at en enkelt 
medarbejder kan hjælpe 
flere beboere på én gang. 
det gør det også lettere for 
de forskellige beboere at 
blive inspireret af hinan-
den på computeren. 

er der rart og roligt, så bebo-
eren er tryg i situationen?

er der internetforbindelse i 
nærheden? 

kan kørestolsbrugere kom-
me til?

kommer der sollys direkte på 
skærmen?

Blokerer computeren for 
branddøre?

kan beboere sidde flere ved 
computeren?

ting I bør overveje, 
før I placerer 
computeren:6

1
2
3

4
5
6



teknologIer 
i dag findes der teknologier, som er sær-
ligt udviklet til mennesker med funkti-
onsnedsættelser. også almindelige socia-
le medier som skype, Youtube og Wii 
kan med fordel anvendes af mennesker 
med funktionsnedsættelser. det kan må-
ske være nødvendigt at anvende teknolo-
gierne med en simplere brugergrænse-
flade med alternativt betjeningsudstyr, 
højtlæsningsfunktion eller andre former 
for tilpasning. teknologierne skal i langt 
de fleste tilfælde anvendes med støtte fra 
jer – uanset hvilke tilpasninger, der laves. 

Her vil du blive præsenteret for eksem-
pler på forskellige kommunikations-
teknologier. teknologier-
ne er med gode resultater 
afprøvet på forskellige bo-
steder for mennesker med 
funktionsnedsættelser.  

Man snakker næsten, som 
sidder man i stue sammen.

Beboer,  Stefanshjemmet

4
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Skype er et program, du kan bruge til 
at chatte og videotelefonere med over 
internettet. For at bruge Skype skal du 
have en computer med internetforbin-
delse, et web-kamera, højttalere, en 
mikrofon og en skypekonto. Videote-
lefoni gør det lettere for nogle men-
nesker med funktionsnedsættelser at 
være i kontakt med venner og familie. 

For mennesker med begrænset ver-
balt ekspressivt sprog giver videote-
lefoni en helt særlig mulighed for at 
kommunikere med familie og venner 
på afstand uden deltagelse af en tred-
jepart, der skal tolke, som det typisk 
vil være tilfældet ved brug af en almin-
delig telefon.  

skYpe 

tip
skype er gratis og kan 
downloades på 
www.skype.com, hvor du 
også kan oprette en skype-
konto. 

case
Palle er senhjerneskadet og bor på stefanshjemmet. Palle har 
tidligere haft et ønske om at få mere kontakt til sine to brødre. 
derfor introducerede to medarbejdere på stefanshjemmet 
Palle for skype. i dag har Palle faste aftaler med sine brødre, 
hvor han skyper med dem.

Se et videoklip 
med Palle på:

www.handicapogit.dk

FORDELE VED SKYPE
Skype har mange ting til fælles med en telefon foruden nogle ekstra fordele: 

Du kan ringe gratis til andre skype-brugere. 

Du kan chatte, hvor du skriver beskeder til modtageren i stedet for at tale.

Du kan se den person, du ringer til, hvis du tilslutter dit web-kamera. 

+

+
+

En god ting ved Skype er, at 
beboerne kan få et privatliv, 
når de sidder ved compute-
ren og skyper. Før skulle vi 
holde telefonrøret for de be-
boere, der ikke kan bevæge 
deres arme, det behøver vi 
ikke med Skype.

Medarbejder,
  Stefanshjemmet

– socIale relaTIoner og nyT samvær
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YouTube er en internetside, hvor du 
kan afspille videoer eller uploade dine 
egne videoer. Der findes millioner af vi-
deoklip på YouTube inden for næsten 
alle interesseområder så som; musik, 
sport, fritid og mode. YouTube giver 
dig hurtig adgang til underholdning og 
viden. Der findes fx et hav af demon-
strationsvideoer om: hvordan man 
lægger make-up, lærer at spille violin, 
binder et slips, laver pandekager osv. 
Ud over underholdning og viden er 
YouTube også et socialt forum, hvor 

du kan udveksle videoer med andre 
inden for et afgrænset eller udvidet 
fællesskab. 

Mennesker med funktionsnedsæt-
telser har mindst lige så stor glæde 
af at anvende YouTube som alle an-
dre. YouTube er imidlertid opbygget 
omkring tekst, og det kan for mange 
mennesker med læse- og skrivevan-
skeligheder betyde, at det er svært at 
orientere sig på siden og anvende den 
uden støtte. 

case
Phillip er autist og bor på skovbo. Phillip bruger Youtube til at 
finde videoklip af ting, som interesserer ham. Phillip får hjælp 
af en medarbejder til at søge på bestemte videoer, men han 
kan også sidde selvstændigt og se videoerne.

Se videoklippet om 
Phillip og andre på:

www.handicapogit.dk

tip
når i skal finde videoklip 
på Youtube, er det en god 
ide at tage udgangspunkt i 
beboerens interesser. til at 
afdække beboerens inte-
resser, kan du i fællesskab 
med beboeren fx bruge 
redskabet ’interessefelter’, 
som du finder på side 32

Youtube

På YouTube kan man høre 
musikken fra sit hjemland, 
hvis man fx ikke er fra 
Danmark. Det er der en 
beboer, som er indvandrer, 
der er rigtig glad for. Hun 
ser videoer med musik og 
mennesker fra sit hjemland.

Medarbejder, 
Stefanshjemmet

– eT socIalT omdrejnIngspunkT og vIndue TIl verden
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Programsnedkeren er et dedikeret 
kommunikationsprogram, der oprin-
delig er udviklet til udelukkende at ud-
gøre softwaredelen af kommunikati-
onsredskabet ”Rolltalk”. En Rolltalk er 
en håndholdt computer med en tryk-
følsom skærm. Maskinen er monteret 
med ekstra enheder som eksempelvis 
kraftige bagud vendte højtalere, infra-
rød sender til styring af tv, stereoan-
læg mm., og den kan monteres på en 
kørestol. 

I Programsnedkeren opbygger du en 
brugerflade, der matcher den enkelte 
beboers behov og formåen.  En bru-
gerflade består af et antal felter - der 
kan være ren tekst, symboler eller en 
kombination. Under et felt kan der lig-
ge nye sider med flere felter.

Et felt kan udføre en handling. Det kan 
sige et budskab i form af en hel sæt-
ning eller repræsentere et enkelt ord, 
der kan sammensættes til hele sæt-
ninger. Felterne kan også sættes op 
til at vise video, afspille musik, sende 
sms’er og mails eller eksempelvis 
sende et infrarødt signal, så beboeren 
kan betjene sit fjernsyn eller andet, der 
traditionelt styres med en fjernkontrol.

Har beboeren et skriftsprog, kan han/
hun få et tastatur op på skærmen, og 
der er, som eksemplet her viser det, 
mulighed for at få forslag til såvel det 
ord, man er i gang med at skrive som 
det næste.

Programsnedkeren er lavet med hen-
blik på at gøre det fysisk og intellektu-
elt nemt at udføre en lang række af de 

handlinger, man ofte bruger teknikken 
til. Programmet Programsnedkeren 
kan køre fra en almindelig PC eller fra 
en all-in-one computer med trykføl-
som skærm.

Det er et stort arbejde at opbygge 
brugerorienterede valgflader i Pro-
gramsnedker, og det kræver et be-
tydeligt computerkendskab. Det kan 
samtidig være et forrygende kom-
munikationsværktøj for mange men-
nesker med betydelige funktionsned-
sættelser, hvad enten det handler om 
voksne med senhjerneskade eller børn 
med multiple funktionsnedsættelser. 

For mere information se: 
www.abilia.dk  

prograMsnedker

case
Jakob har multiple funktionsnedsættelser og bor på skovbo. 
Via programsnedker kan han fx vælge, hvilken musik han gerne 
vil høre. Pædagogerne har nu fundet ud af, at Jakob er glad for 
forskellige musikgenrer.

– overblIk TIl brug af compuTeren
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Herbor er et e-mailprogram, der pri-
mært er udviklet til mennesker med 
udviklingshæmning. For at anvende 
Herbor skal du have en computer, 
internetadgang og et Herbor-abonne-
ment. Det er også en god idé at have 
et digitalt kamera eller adgang til digi-
tale billeder, da Herbor er opbygget 
omkring billeder.  

Systemet giver mulighed for fx at sen-
de og modtage mails, føre en kalender 
og samle fotos. Herbor kan bruges til 
at vedligeholde kontakten til familie og 
venner, skabe nye venskaber, lave sin 
egen livshistorie mm. Til enhver funk-
tion i Herbor er der knyttet et foto el-
ler ikon, der gør det let for beboeren 

at finde rundt i Herbor uden at være 
i stand til at læse. Herbor kan derfor 
også fungere som et udviklingsværk-
tøj for beboere, der vil forbedre deres 
læse- og skrivefærdigheder. Beboeren 
vælger selv, hvor mange funktioner 
han/hun vil have, og hvordan ikonerne 
skal se ud, så han/hun lettest forstår 
dem. Al tekst i Herbor kan læses højt 
og systemet er opbygget sådan, at 
det kun kræver få klik at sende en mail 
med et billede. Det er muligt at modta-
ge mails fra og sende mails til Herbor 
fra et helt almindeligt e-mailprogram, 
som eksempelvis Outlook. 

Herbor er udviklet som et individuelt 
hjælpemiddel, men en Herbor-side 

kan også bruges som en fælles hjem-
meside for et helt bosted. Dette giver 
mulighed for, at bostedet (eller et dag/
klubtilbud) kan have en fælles digital 
kalender over fælles aktiviteter, fælles 
billeder og fx en opslagstavle, hvor 
beboere eller brugere kan poste kol-
lektive beskeder. En fælles hjemmesi-
de i Herbor gør det muligt for brugere, 
der ikke kan læse, at få let adgang 
til fælles informationerne via Herbors 
højtlæsningsfunktion.

herbor

case - Michelle 
michelle er udviklingshæmmet og bor på bostedet Hulegår-
den. michelle får hjælp fra medarbejderne til at sende e-mails 
til sin familie. det betyder, at michelle i dag har mere kontakt 
med familien. michelle kan via Herbor sende billeder til famili-
en, så de kan se, hvad hun laver i sin hverdag. efter at michelle 
er begyndt at e-maile med familien, bliver hun oftere inviteret 
med til familiearrangementer.

case - klub kildebaken
klub kildebakken i gentofte har lavet en fælles hjemmeside for 
klubben og seks bofællesskaber. Hjemmesiden er oprettet og 
bliver opdateret af en brugerstyret webredaktion, der primært 
består af klubbens gæster. Webredaktionen lægger fx nyheder 
og billeder fra arrangementer på hjemmesiden.

Se videoklippene med Michelle og Klub 
Kildebakken på www.handicapogit.dk

tip
Herbor er særligt relevant 
til beboere, der arbejder 
med livshistorie eller som 
gerne vil være i kontakt 
med venner eller familie, 
der bruger mail.

Den største succes i projek-
tet har været Michelle. Hun 
har fået rigtig meget kontakt 
med sin familie. At se hende 
blive rigtig glad over, at 
hendes familie faktisk rigtig 
gerne ville hende - det vidste 
hun jo ikke.

Medarbejder, Hulegården

Du kan bestille Herbor-
abonnementet på 
www.flexsus.dk 

– TIl enkelTpersoner eller som fælles web-plaTform
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Wii er en spillekonsol, der er kendt for 
sine interaktive spil og intuitive betje-
ning. I mange af spillene er betjenin-
gen lavet, så du styrer spillet ved hjælp 
af dine kropsbevægelser. Du styrer fx 
en bil ved at dreje på et rat, et par ski 
ved at stå på et bræt etc.

Wii kan spilles uden andet udstyr end 
en wii-konsol, et tv og et spil. Wii kan 
også kobles på internettet, så I kan 
spille med andre wii-spillere fra hele 
verden. Det er relativt simpelt at lave 
lukkede grupper, så I kun spiller med 
personer, I selv har givet adgang til 
spillet. Det giver mulighed for at spille 
med fx andre bosteder eller dagtilbud, 
uden at uvedkommende kan deltage.

Ved teknologi-screening af 
beboerne ved projektstarten 
skal man have klargjort hvilke 
betjeningssystemer, der kan 
bruges. Betjeningssystemer 
skal være integreret i scree-
ningen fra starten.

Souschef, 
Stefanshjemmet

Mange mennesker med funktionsned-
sættelser har grundet deres funktions-
nedsættelse vanskeligt ved at betjene 
teknologi uden særligt betjeningsud-
styr. Der findes meget forskelligt be-
tjeningsudstyr til computere, hvor det 
almindeligste er en mus, en 0-1 kon-
takt og en tryk-skærm. Der findes 
også mere komplekse og individuelle 
løsninger skræddersyet til den enkelte 
beboers særlige behov. 

Wii

betjeningsudstYr

Hvis der er behov for det, kan I til 
den enkelte beboer ansøge om 
betjeningsudstyr som et hjæl-
pemiddel efter Lov om Social 
Service. Det er kommunerne, 
der har bevillingskompetencen i 
forhold til bevilling af hjælpemid-
ler. Ønsker du at afprøve betje-
ningsudstyr til en beboer, og er 
du i tvivl om, hvordan du og dine 
kolleger ansøger om et hjælpe-
middel, skal I kontakte kommu-
nen/beboerens sagsbehandler. 
Hvis kommunen ikke har bevil-
lingskompetence, kan sagsbe-
handleren hjælpe jer videre til 
fx den leverandør, opgaven er 
udliciteret til. 

 

ansøgning oM 
hjælpeMidler

tip
Hvis du vil læse mere om 
betjeningsudstyr, kan du 
finde flere informationer på 
hjemmesiden
www.handicapogit.dk

– leg og onlIne socIalT samvær

– nøglen TIl selv aT sTyre compuTeren
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Udgangspunktet for mange IT-indsat-
ser er at gøre den valgte teknologi til 
en naturlig del af beboernes hverdag 
og dermed også medarbejdernes 
arbejdsdag. Men ofte forudsætter 
denne naturlighed, at I strukturerer og 
synliggør arbejdet med teknologien, 
så alle medarbejdere fx kender deres 
konkrete opgaver.

uden en organisering af 
teknologi-arbejdet kan der 

opstå usikkerhed om fx arbejds-
fordelingen, og i risikerer, at ar-
bejdet bliver nedprioriteret eller 
glemt i en travl hverdag.

Det er vigtigt at bruge tid på organi-
seringen af IT-indsatsen. Det handler 
om at præcisere, hvem der deltager 
i arbejdet, hvad deres opgaver er, og 
hvornår og hvordan der skal samar-
bejdes. 

Der er mange måder at organisere IT-
arbejdet på. På de følgende sider er 
der nogle idéer til, hvordan I kan gøre 
det på jeres bosted.

organIserIng og 
planlægnIng

Fuld opbakning fra ledelsen på bostedet

Udpeg en projektmedarbejder (IT-tovholder fx 
deltid) der får støtte fra ledelsen

Relevant uddannelse og personlig støtte til 
projektmedarbejderne

Anskaffelse af IT-udstyr i høj kvalitet og internet

Anskaffelse af passende software programmer

Regelmæssig og tilstrækkelig kompetence-
udvikling til alle medarbejdere

Løbende kvalitetsvurdering af computerbrugen 
på bostedet

Styrke dialogen mellem involverede personale-
grupper

Netværk til andre organisationer (fx andre tilbud 
der arbejder med IT, vidensinstitutioner og 
kommunen)

Etablering af en styregruppe - evt. med 
inddragelse af relevant ekspertise fra andre 
organisationer.

Kilde: Aspinall, A. & Hegarty, J. R. (2001): ICT for adults with 
learning disabilities: an organization-wide audit. British Journal 
of Educational Technology 32, s. 365–372.
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5
10 oPmærksomHeds-

Punkter i orgAnisering 
Af it-ProJekter På
Bosteder



Vi har fået bevilget nogle timer, 
som vi bruger på projektet. Både 

til at hjælpe beboerne, men også til at 
holde møder om fremtiden: Hvad gør vi 
nu, skal vi lave nogle nye mål, skal vi 
ændre vores mål. også til teknikken - 
overhovedet at få det til at virke - og at få 
kommunikeret sammen i teamet.

medarbejder, hulegården

25



Vi har tre afdelinger, og i hver 
afdeling er der to tovholdere, som 

arbejder sammen.

leder, skovbo

det var meget vigtigt for mig, at 
vi fik udvalgt nogle tovholdere, 

der havde et særligt ansvar for arbejdet 
med it.

leder, 
hjemmevejlederteam, gentofte

i hverdagen laver vi sidemands-
oplæring. Vi viser vores kolleger, 

hvad programmerne kan.

medarbejder, skovbo

26



27

Det gælder om at involvere så mange 
som muligt i teknologi-arbejdet, så der 
altid er medarbejdere, der kan støtte 
beboerne i at bruge teknologi. Det er 
dog sjældent muligt - hverken i for-
hold til interesse, kompetencer eller 
ressourcer - at alle er lige involveret i 

arbejdet. Det er derfor en god idé, at I 
udpeger medarbejdere, såkaldte tov-
holdere, der har et særligt ansvar for 
IT-indsatsens fremdrift og en særlig 
interesse for arbejdet med teknologi. 
Tovholderne må nødvendigvis have 
særlig tid til teknologi-arbejdet. 

organIserIng på bostedet

superbrugere blandt beboerne

tip
Antallet af tovholdere 
afhænger af størrelsen 
på bostedet. en god tom-
melfingerregel er, at der er 
en tovholder for hver ca. 
fire beboere, der skal have 
støtte til at bruge tekno-
logi. der bør altid være 
minimum to tovholdere, 
også selv om det er et lille 
bosted, da arbejdet med 
teknologi ellers risikerer at 
gå i stå i forbindelse med 
sygdom eller ferie.

TOVHOLDERNES OPgAVE:
At alle medarbejdere, der arbejder med teknologi, følger den 
plan, der er lagt for teknologi-arbejdet på bostedet. 

At alle kolleger ved, hvordan de anvender teknologien.

At der laves relevante mål for den enkelte beboers IT-arbejde.

At teknologien virker.

At de basale forudsætninger for teknologi-arbejdet er etableret 
– fx at I har e-mail-adresser til beboernes familie og venner. 

Superbrugere blandt beboerne
Hvis det er muligt, er det også en rig-
tig god idé at udpege super-brugere 
blandt beboerne. Superbrugere er 

beboere, der har et særligt flair og/
eller en særlig interesse for teknologi. 
Superbrugerne kan hjælpe i teknologi-
arbejdet ved rent praktisk at sørge for 

at tænde COMPUTERNE, støtte og 
motivere andre beboere i at bruge IT 
og i det hele taget komme med gode 
idéer set fra en beboers perspektiv.

•
•
•
•
•
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Når I organiserer jeres arbejde med 
teknologi, kan I overveje behovet for 
at benytte IT-frivillige. IT-frivillige er fri-
villige, der gerne vil hjælpe til med at få 
teknologien til at virke. 

Der er forskellige måder at rekruttere 
IT-frivillige på. Måske kan I finde IT-
frivillige i personalets eller beboernes 
netværk; det kan fx være en beboers 
fætter eller en medarbejders søn, der 
alligevel kigger forbi, og som er god 
til computere. I kan også annoncere 
efter frivillige på hjemmesiden www.
frivilligjob.dk eller ved at hænge op-
slag op relevante steder i jeres lokal-
område. 

I de fleste tilfælde vil det være en god 
idé at formalisere frivillighedsarbejdet. 
Det vil sige, at I på bostedet formu-
lerer specifikke procedurer for rekrut-
tering af frivillige: Det kan være en ind-
ledende ”jobsamtale”, hvor I og den 
IT-frivillige efterfølgende har mulighed 

for at ombestemme sig, det kan være 
en formel introduktion i form af en 
rundvisning på bostedet, en præsen-
tation af beboerne og arbejdsopga-
ven etc. 

Hvis i på jeres bosteder vil 
arbejde systematisk med 

at ”ansætte” frivillige, kan i med 
fordel formulere en ”personale-
politik” for de frivillige og forma-
lisere vilkårene for samarbejdet.

it-frivillige

case
lars er it-frivillig på et bosted for mennesker med fysiske og 
kognitive funktionsnedsættelser. Han er med til arrangere 
netcaféaftner på bostedet og hjælper flere beboere med fx at 
lave hjemmesider og finde Youtube-videoer. lars har været 
it-frivillig i tre år. Han er glad for den forskel, det gør at hjælpe 
beboerne med at bruge computerne.

Hent mere 
inspiration om 
IT-frivillige på:

www.handicapogit.dk

Jeg hjælper beboerne 
med mange ting. Først og 
fremmest er det den dag-
lige hjælp med IT, og så 
kan det være hjælp til at 
gå på YouTube og Skype.

IT-frivillig

Jeg håber, at beboerne 
får en god oplevelse med 
IT, og at de får mulighed 
for at anvende den nye 
IT. Jeg håber selvfølge-
lig også, at jeg får nogle 
gode oplevelser.

IT-frivillig
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Projektplanen laves, når arbejdet med 
teknologi sættes i gang. I projektpla-
nen skal I beskrive: 

formålet med it-indsatsen.

Hvem er involveret i arbejdet 
– skriv navne og kontaktinfor-
mationer på tovholdere, super-
brugere og evt. it-frivillige. 

Aktiviteter i ønsker at 
gennemføre.

Hvem der er ansvarlige for 
gennemførelsen af aktiviteter. 
tidsplan

Det er vigtigt, at projektplanen funge-
rer som en drejebog til det samlede 
arbejde med teknologi. At udarbejde 
en projektplan giver dig og dine kol-
leger en god lejlighed til at tænke hele 
IT-indsatsen igennem og dele arbejdet 
op i mindre overkommelige dele. Det 
kan måske være svært at fastsætte 
datoer for det kommende år, men gør 
det alligevel for at sikre jer, at I får prio-
riteret arbejdet, når hverdagstravlhe-
den sætter ind.  

Husk på, at projektplanen ikke er et 
statisk redskab. Det skal justeres ef-
terhånden, som der fx kommer nye 
beboere, tovholdere eller målene æn-
drer sig. Ellers kan projektplanen ikke 
fastholdes som et effektivt arbejdsred-
skab.

redskaber tIl organIserIng og planlægnIng
der findes en række redskaber, der måske kan hjælpe jer til at organisere jeres it-
indsats på bostedet. nedenfor præsenteres to redskaber: Projektplan og målplan.

Du kan downloade IT-målplanen på www.handicapogit.dk 

projektplan it-Målplan

Det har været vigtigt at få 
lavet en ramme for arbejdet, 
så vi har lavet nogle målpla-
ner, som vi kan arbejde efter.

Medarbejder, Skovbo

I starten lavede vi mål, der 
var meget ens for alle bebo-
erne. Det kunne fx være, at 
de skulle lære at komme på 
Herbor. Nu har vi lavet mere 
individuelle mål.

Medarbejder, Hulegården

Til at konkretisere og iværksætte ar-
bejdet med teknologi kan det være en 
god ide, at I udarbejder en målplan 
for den enkelte beboer. I målplanen 
nedenfor er der en række ting, du og 
dine kolleger skal reflektere over, for 
at arbejdet med teknologien bliver en 
succes. 

Først og fremmest skal I lave en mål-
sætning for arbejdet med teknologien 
i forhold til en konkret beboer. Hvis det 
er muligt, kan I inddrage beboeren i 
arbejdet med at lave målsætningen. 

Når I har beskrevet målsætningen, 
deler I den op i mindre delmål. Delmå-
lene hjælper jer på vej til at opfylde je-
res målsætning - vær så konkret som 
mulig. Herudover skal I beskrive, hvad 
I konkret skal gøre for at indfri jeres 
delmål, hvem der gør hvad og hvornår 
I skal gøre det.

Med en målplan bliver det tydeligt for 
alle, hvad det er, I skal arbejde med, 
hvem der har hvilket ansvar, og hvor-
når I skal gøre det.

1

2

3

4
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redskaber
i dette afsnit finder du en række redska-
ber, som i kan anvende i forbindelse med 
opstart, udvikling og vedligeholdelse af 
arbejdet med teknologi. redskaberne er 
relevante i forskellige faser af it-indsat-
sen. det er en god idé at skimme alle red-
skaberne igennem og herefter vurdere, 
hvilke der er relevante i arbejdet med 
teknologi på dit bosted. 

6

Vi motiverede en beboer, der fik kontakt til sin familie, som 
aldrig rigtig havde haft det før. Motivationen bestod i at 
fortælle ham, at den kontakt kunne han måske få via IT.

Medarbejder, Stefanshjemmet
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Relationsdiagrammet kan I bruge til 
at undersøge, hvem der indgår i be-
boerens netværk, samt hvor stort be-
boerens ønske er til at kommunikere 
med netværket. Netværket kan be-
stå af både personer, der allerede er 
kontakt til og personer som beboeren 
ønsker at etablere kontakt til. Afdæk-
ning af netværket er særlig vigtigt, hvis 
I vil arbejde med teknologier som mail, 
chat eller videotelefoni, fordi de kræver 
en modtager i den anden ende.

Det er en god idé at udfylde relations-
diagrammet sammen med beboeren. 
I ydercirklerne skriver du/I navnene på 
de personer, som er en del af bebo-
erens netværk. Derefter markerer du/I 
den eksisterende kommunikation til 
alle i ydercirklen – er der sjælden eller 
hyppig kommunikation? Derefter mar-
kerer du/I beboerens ønske om, hvor 
meget kommunikation der skal være til 
personerne i ydercirklen – er der ønske 
om mindre eller mere kommunikation?

Når du sammen med beboeren har 
udfyldt relationsdiagrammet, har I et 
overblik over beboerens netværk, 
samt hvem beboeren ønsker at kom-
munikere med.  Herefter skal du og 
beboeren arbejde med at etablere el-
ler vedligeholde kommunikationen til 
netværket via den eller de udvalgte 
teknologier.

relatIonsdIagram

Du kan downloade Relationsdiagrammet på www.handicapogit.dk 

beboeren

relAtion
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Når en beboer skal i gang med at bru-
ge teknologi, kan der være behov for 
at finde frem til, hvad der interesserer 
beboeren. For nogle mennesker med 
funktionsnedsættelser er det vigtigt, at 
deres interesse fanges, første gang en 
teknologi præsenteres, for at bevare 
deres motivation. 

Interessefelter er et enkelt redskab, 
som du og beboerne kan bruge til at 
finde frem til de interesser, den enkelte 
beboer har. Hvis du udfylder skema-
et i fællesskab med beboeren, giver 
det jer et fælles billede af, hvad der  
interesserer beboeren mest. I hver 
kasse er der skrevet et emne, hvor I 

tilføjer det, der interessere beboeren. 
I kan markere de vigtigste interesser 
med rød og de mindre vigtige interes-
ser med grøn. 

Ved at udfylde Interessefelterne er det 
lettere for jer, fx at gå på YouTube og 
finde film om beboerens interesse.

Du kan downloade redskabet Interessefelter på www.handicapogit.dk 

interessefelter

MenneskerMusik spil

mit nAVn:

dYrandet?

bøgersport filM/tv
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Du kan downloade Forandringshjulet på www.handicapogit.dk 

forandringsHjul

Når arbejdet med at tage teknologi 
i anvendelse er godt i gang, kan der 
være behov for at stoppe op og eva-
luere den indsats, I laver på bostedet. 
Til evalueringen er forandringshjulet 
et godt redskab. Fremgangsmåden 
er, at du og dine kolleger besvarer 
nedenstående spørgsmål. I kan gøre 
det ved fx, at hver medarbejder skri-
ver sine forslag ned på post-it sedler 
til hvert af følgende spørgsmål:

fastholde:
Hvad gør vi nu, som vi gerne 
vil blive ved med at gøre?

parkere:
Hvad gør vi, som vi ønsker 
at stoppe med at gøre? 

udvikle:
Hvad gør vi ikke, som 
vi gerne vil gøre?

Hvad gør vi allerede, som vi skal fastholde og fortsætte med, 
for at IT-arbejdet bliver en succes? 

Hvad gør vi nu, som vi skal parkere/stoppe med at gøre, 
for at IT-arbejdet bliver en succes?

Hvad gør vi ikke, som vi burde udvikle, for at IT-arbejdet 
bliver en succes? 

Derefter tager I en runde, hvor I præsenterer jeres forslag.

1
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udfyldelsen af logbogen kan foregå ved at besvare følgende spørgsmål: 

Hvad fungerer godt? 

Hvorfor fungerer det godt? 

Hvad fungerer mindre godt? 

Hvorfor fungerer det mindre godt? 

Hvad kan i ”lære” af det – hvilke idéer giver det jer til det fort-
satte arbejde?

Hvad er de væsentligste udfordringer det næste stykke tid? 

Andre tanker…?

logbog

1
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7

Som en del af arbejdet med teknologi 
kan der være behov for at samle op 
på erfaringerne eller at få noteret de 
opgaver, der skal fokuseres på i frem-
tiden – til det kan du og dine kolleger 

bruge en logbog. Logbogen kan enten 
være personlig, hvor du og dine kolle-
ger beskriver jeres egne observationer, 
arbejdsopgaver mm., eller I kan have 
en fælles logbog på fx en afdeling på 

bostedet, hvor I beskriver observatio-
ner, aftaler, ting der skal løses mm. Det 
er vigtigt, at I løbende får drøftet jeres 
observationer og overvejelser, det kan 
fx ske på et personalemøde.



idékataloget indeholder mange elemen-
ter, der er vigtige at overveje både før, un-
der og efter, at i går i gang med at arbejde 
med teknologi. det er nu op til dig og dine 
kolleger at vælge det ud, i kan bruge på 
jeres bosted. Arbejdet med teknologi er 
mangeartet, og det skal tilpasses beboer-
ne, de fysiske rammer, ressourcerne, 
it-kompetencerne, motivationen mm.

Vi håber, at du med dette idé-katalog er 
blevet inspireret til at introducere eller 
arbejde videre med teknologi på bostedet. 

find mere inspiration på hjemmesiden 
www.handicapogit.dk – særligt under 
menupunktet ’kom godt i gang’.

god arbejdslyst & held og lykke!

så er det jeres tur… 7
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