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Nærvær	over	distance:	Erfaringer	fra	digital	
bostøtte	
 

Det er udfordrende at opbygge digital bostøtte. Til gengæld giver det brugerne øget livskvalitet, når 

kommunikationen lykkes. 
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Nye digitale teknologier gør deres indtog på 

socialområdet. I mit speciale undersøger jeg, 

hvordan telekommunikation har betydning for 

arbejdet i bostøtten. Konkret har 

medarbejdere i en kommune Skype-lignende 

samtaler med psykisk sårbare, som bor i eget 

hjem. Medarbejdere og brugere peger på, at 

der er udfordringer med at bruge digital 

bostøtte. Serverne går ned, og det kan være 

akavet at se hinanden på skærmen, men når 

det hele lykkes, giver den digitale bostøtte 

fleksibilitet og selvstændighed. 

 

I specialet analyserer jeg erfaringer fra digital 

bostøtte og i denne artikel giver jeg 3 gode 

råd til andre, der vil i gang med digital 

bostøtte. Det første råd er ikke at 

undervurdere teknologiens betydning for 

projektet. Det andet er, at projektets succes 

afhænger af medarbejdere og brugere, og 

derfor er det vigtigt at give plads til dem og 

deres erfaringer i udviklingsarbejdet. Det 

sidste råd er, at der skal være åbenhed om, at 

teknologien kan afvige fra forventningerne, 

når den bliver udfordret og tilpasset i praksis. 

 

Bostøttearbejdet	

I bostøtten kører medarbejdere ud til psykisk 

sårbare borgere og hjælper dem med at tage 

vare på sit eget liv. Borgerne har forskellige 

diagnoser og behov, og derfor har hjælpen 

forskellig karakter. Én borger har behov for 

en kærlig påmindelse og opbakning til at få 

taget opvasken, mens en anden har brug for 

hjælp til at få overblik over økonomien. Og 

hvis en borger pludselig står i følelsernes 

vold, er der brug nærvær og samtale. 

 

Der er muligheder for at forbedre bostøtten. 

Medarbejderne bruger meget tid på vejene og 

nogle borgere synes, det er belastende eller 
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stigmatiserende at have bostøtten i eget hjem. 

Den digitale bostøtte gør det muligt, at spare 

vej-tid og give en mere differentieret og 

fleksibel bostøtte, der ikke er så indgribende i 

borgerens liv. Men efter introduktionen af den 

Skype-lignende teknologi blev det tydeligt, at 

det er kompliceret at få teknologien til at 

virke såvel teknisk som socialfagligt. 

	

Erfaringer	fra	den	digitale	bostøtte	

Det er især teknikken, der driller i den digitale 

bostøtte. Datalovgivning gør, at kommunen 

ikke må bruge den populære Skype-teknologi. 

Derfor må kommunen finde en anden 

teknologi, der er beregnet på et andet formål, 

og de må benytte sig af servere, der 

opretholdes udelukkende til projektet, og 

derfor lider af flere nedbrud end normalt. 

Der er også modstand fra nogle medarbejdere. 

De synes ikke, at teknologien kan erstatte 

fysiske besøg. Og så er der nogle borgere, der 

bliver paranoide af teknologien og har brug 

for et menneske af kød og blod. 

Medieringen af samtalen er også en 

udfordring, de første gange teknologien tages 

i brug. En Skype-lignende samtale kan blive 

oplevet som en meget fokuseret samtale. Der 

er ikke plads til small talk om kaffe eller 

katten, som når medarbejdere fra kommunen 

kommer ind ad døren. Desuden kan det være 

akavet at se sig selv på skærmen. De 

interviewede beskriver dog, at man hurtigt 

vænner sig til den nye måde at kommunikere 

på. Over tid kommer samtalen til at fylde 

mere, mens mediet glider i baggrunden.  

 

På samme tid er der mange gode erfaringer 

med den digitale bostøtte, og den har 

potentiale for at give bestemte borgere et 

bedre liv. Det opleves eksempelvis som 

mindre stigmatiserende, at kommunens bil 

ikke holder uden for bopælen, og det er 

befriende, at samtalen kan tages med ind i et 

andet lokale eller med på tur. Desuden  

behøver en samtale ikke altid at vare den tid, 

kommunen har afsat til det. En medarbejder 

der er på fysisk besøg, må nogle gange blive 

længere end det er nødvendigt, fordi der 

stadig er lidt tid til den næste aftale. Den 

digitale bostøtte giver større fleksibilitet i 

forhold til, hvor lang tid et besøg varer. 

	

Den	gode	digitale	bostøtte	

Den gode digitale bostøtte skal tilpasses 

borgerens livssituation, den fokuserede 

samtale skal mestres og teknologien må ikke 

undervurderes. Det er svært at opsætte en 

platform, der både kan rumme borgernes 

mange forskellige enheder og bostøtternes 

arbejdscomputere. 

 

Den digitale bostøtte virker godt for en borger 

i en periode, men et tilbagefald gør, at der 

igen er brug for et fysisk menneske. En af de 
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interviewede borgere beskriver, hvordan 

teknologien giver tiltrængt fleksibilitet i 

dagligdagen. Men i perioder med store 

udfordringer er der brug for et fysisk 

menneske til at opmuntre til de daglige 

gøremål. Den gode digitale bostøtte er derfor, 

at bruge teknologierne, når de passer til 

borgerens livssituation. 

 

Man er meget på, når man bruger digital 

bostøtte. En borger og medarbejder beskriver, 

hvordan humor er en vej ud af et akavet 

øjeblik, da de skulle lære at bruge 

teknologien. Humoren løsner op for det fokus, 

teknologien dikterer, og skaber et samtalerum, 

hvor det personlige kan komme frem. En 

borger beskriver også, at det kan være svært 

at se sit eget skærmbillede, når hun er ked af 

det. Der kan det være bedre at bruge chatten 

lidt, eller slå billedet fra, og så måske gå 

tilbage til billedet igen senere. 

 

I mine interviews med borgere og 

medarbejdere var teknikken et gennemgående 

tema. Det er en dårlig oplevelse for borgere 

og medarbejdere, når teknikken fejler i en 

sårbar samtale. Det er derfor vigtigt ikke at 

undervurdere, hvor svært det er at få 

teknologien til at virke. Borgerne bruger 

meget forskellige enheder og det kan være en 

stor udfordring, at få dem alle til at virke 

gnidningsfrit. 

	

Digital	bostøtte	nu	og	i	fremtiden	

Mit speciale er skrevet i en periode, hvor 

teknologierne er nye i bostøtten. Det er 

tydeligt, at medarbejdere og borgere er ved at 

lære, hvordan teknologien bruges bedst. Der 

har været mange slags modstande og 

problemer med at få den digitale bostøtte til at 

virke, men på samme tid tegner der sig et 

billede af rutiner og bestemte måder at udføre 

den digitale bostøtte på. Pointerne i specialet 

er derfor ikke faste vilkår for bostøtten. De 

kendetegner, hvordan den digitale bostøtte er 

ved at blive til. Derfor kan erfaringerne fra de 

interviewede være interessante for andre, der 

vil i gang med at bruge teknologien. 

 

3	gode	råd	til	opstart	af	digital	bostøtte	

Der er tre pointer, der er værd at overveje for 

andre, der vil i gang med digital bostøtte. Det 

første er, at få de tekniske kompetencer med i 

projektet. Den anden pointe er, at 

medarbejdere og brugere har stor indflydelse 

på projektet og derfor er det vigtigt at ledelsen 

giver plads til dem. Den sidste pointe er, at 

det kræver tålmodighed at implementere ny 

teknologi, og at der skal være åbenhed for, at 

teknologien kan afvige fra forventningerne, 

når den tages i brug i en konkret praksis. 
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Det kræver et stort arbejde at få teknologien 

til at virke. Teknologien ændrer ikke bostøtten 

fra den ene dag til den anden. Borgerne og 

medarbejderne gør et stort og forskelligartet 

arbejde med at få teknologien og samtalen til 

at virke. Medarbejderne og borgerne 

samarbejder om at få installeret programmet 

på borgerens computer, som er meget 

forskellige, og de gør et stort arbejde i at lære 

programmet og den nye samtaleform at 

kende. Derfor er det vigtigt at give projektet 

tid og ressourcer til at udvikle sig til den 

konkrete brug og de mennesker, der skal 

benytte sig af teknologien. Teknologier er 

ustabile. Derfor må det forventes, at der vil 

være tekniske problemer. Det kræver store 

ressourcer at få teknologier, der virker simple, 

til at virke i praksis på forskellige computere. 

Derfor er det en god idé at skabe et godt 

samarbejde med it-afdelingen fra start. 

 

Meget af implementeringsarbejdet er båret 

frem af ildsjæle blandt brugere, der har en 

interesse i it. Mange tekniske og praktiske 

problemer bliver opdaget under brugen af 

teknologien. Det er ofte brugerne, der må løse 

tekniske problemer undervejs, og derfor har 

brugerne vigtig viden. Derfor er det vigtigt, at 

ledelsen giver brugere og medarbejdere en 

stemme i projektet, så de har mulighed for at 

engagere sig og problemerne kan 

imødekommes. 

 

Det tager tid for borgere og medarbejdere at 

tage teknologien til sig og nogle kommer ikke 

til at bruge den. Det kan være akavet at bruge 

teknologien i starten. Men over tid ændrer 

oplevelsen sig, samtidig med at teknologien 

måske bliver brugt på uventede måder. Derfor 

kræver det tålmodighed og villighed til at 

ændre forventninger til projektet undervejs. 

 

Læs mere om digital bostøtte på 

teledialog.au.dk. 

 

Niels Holm Pedersen er Cand.it i 

Informationsvidenskab fra Aarhus 

Universitet. 


