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Baggrund 

Tirsdag d. 20. januar 2015 afholdte Teledialog projektet workshop for deltagende kommuner på             

Moesgaard Museum i Aarhus. 31 rådgivere, fagledere og konsulenter deltog sammen med 10             

forskere fra KORA og Aarhus Universitet. 

Workshoppens formål var skabe praksisnær vidensdeling på tværs af kommuner og faggrupper            

samt at undersøge, hvordan designet af teledialog kan udvikles på kort og lang sigt. 

 Konkret indeholdt workshoppen tre sessioner:  

1. Erfaringsudveksling på tværs af kommuner  

2. Fremadrettet diskussion internt i hver kommune 

3. Designøvelse til udforskning og udvikling af koncepter for teledialog 

Følgende notat beskriver centrale temaer fra workshoppens diskussioner og kobler disse med            

forskergruppens igangværende analysearbejde. Notatet er således udtryk for et foreløbigt          

perspektiv på teledialog. 

Teledialog generelt 

Workshoppen var overordnet præget af entusiasme omkring potentialet ved teledialog mellem de            

deltagende sagsbehandlere og deres anbragte børn og unge. Optimismen bundede bl.a. i udsigten til              

“tillid og indsigt gennem kommunikation i øjenhøjde” og den deraf følgende faglige gevinst ved              

kvalificering af opfølgningssamtaler og bedre matching af foranstaltninger. Omvendt var der også            

drøftelser af en række organisatoriske og socialfaglige udfordringer og forbehold, der er vigtige             

elementer i den videre udvikling af teledialog. 

Form og indhold af videokommunikation 

I projektet har teledialog været baseret på Skype-lignende teknologier (konkret KMD Viva, Cisco             

Jabber og Microsoft Lync). Erfaringer med kommunikation via videokonference var derfor et            

centralt emne i erfaringsopsamlingen: 

● Videosamtaler er naturligt for mange børn og  unge 

Mange anbragte børn og unge bruger i forvejen Skype med deres venner og til at               

vedligeholde kontakten til søskende og biologiske forældre. Der er dog eksempler på unge,             

der i følsomme situationer eller i frustration vælger at distancere sig fra rådgiverne f.eks. ved               

at slukke for deres videofeed. Der er også børn og unge, der generelt ikke ønsker at blive                 

filmet under samtale.  

● Rådgiverne har gode erfaringer med at fornemme børnene / de unge over            

videokonference 
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Ansigtsudtryk og kropssprog er vigtigt for at kunne vurdere barnets situation, og            

videokvaliteten har generelt set været god nok til, at rådgiveren kan aflæse sådanne små              

signaler. Enkelte rådgivere har endvidere gode erfaringer med, at videokommunikation er           

mere forpligtende end telefonsamtaler, breve eller sms. Man kan f.eks. se hinanden i øjnene              

ved aftaler og når der følges op på handleplaner. Der er dog også modsatrettede erfaringer i                

forhold til savn af fysisk nærvær samt et manglende 3. fælles til at facilitere den svære                

samtale. 

● Betydningen af small-talk 

Det varierer, hvor meget rådgivere og de deltagende børn og unge har at tale om. I de                 

tilfælde, hvor rådgivere har foretaget teledialog med børn og unge over en længere periode,              

har nogle rådgivere oplevet, at den fortsatte dialog virker overflødig. På workshoppen blev             

det imidlertid også fremhævet, at løbende smalltalk kan være en vigtig tillidsfremmer, der             

kan kvalificere de egentlige opfølgningssamtaler. Forskergruppens samtaler med de         

anbragte børn og unge tyder ligeledes på, at mange efterlyser og værdsætter løbende             

samtaler med deres sagsbehandler. 

● Teledialog indgår i et økosystem af kommunikationsformer 

Selvom teledialog i første omgang praktiseres via Skype-lignende teknologier, er det en            

erfaring, at teledialog kan fordele sig over flere platforme. Der er f.eks. allerede erfaringer              

med brugen af sms-beskeder, og en enkelt kommune er tilmed ved at indkøbe et it-system til                

sms som led i teledialog. Det er i øvrigt en erfaring fra forskergruppens besøg hos               

børnene/de unge, at de fordeler deres kommunikation på en lang række forskellige            

platforme, alt efter hvem de kommunikerer med og i hvilken sammenhæng           

kommunikationen foregår - et forhold som under workshoppen blev fremhævet som både            

en udfordring og et potentiale for det sociale arbejde. Det bør desuden nævnes, at flere af de                 

deltagende børn og unge også er underlagt regler fra plejefamilier, pædagoger eller lærere             

omkring brugen af mobiltelefon, computere og sociale medier. 

Implementering og organisering af Teledialog 

Et andet centralt emne på workshoppen var, hvordan teledialog bedst implementeres i en travl              

hverdag for både rådgivere og anbragte børn og unge. De fleste rådgivere har en fast aftale med de                  

deltagende børn og unge om at foretage teledialog, men der er fortsatte drøftelser om, hvorvidt               

teledialog skal være en skemalagt samtaleform, eller hvorvidt dialogen bør være mere behovsstyret.             

Følgende temaer vedrører det at starte en ny form for dialog: 

● Teledialog skal løbes i gang 

Erfaringen fra de kommuner, der er nået længst med teledialog, har været, at dialogen skal               

hjælpes i gang, før den finder et naturligt leje. De fleste rådgivere har derfor aftalt et fast                 

samtaleinterval med den anbragte, som fastholdes i en længere periode, hvorefter det kan             

vurderes, hvordan dialogen skal fortsætte. Ligeledes har flere kommuner oprettet, eller er i             
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gang med at oprette, tværfaglige følgegrupper, der mødes jævnligt. Her kan rådgiverne            

løbende udveksle erfaringer og med støtte fra ledere, konsulenter og it-personale håndtere            

de problemer, der opstår i forbindelse med etableringen af ny arbejdspraksis. 

● Rådgivernes arbejdsdag sammenfalder med børnenes og de unges skoledag 

Børn og unge har en travl arbejdsdag i skolen, der i store træk sammenfalder med               

rådgivernes arbejdsdag på kommunen. Det er derfor en udfordring at finde egnede            

tidspunkter til teledialog. I nogle tilfælde har rådgiverne en fast ugedag, hvor de arbejder              

sent, og hvor børnene ikke går til fritidsinteresser. I andre tilfælde foregår teledialogen om              

aftenen og i et enkelt tilfælde har skolen stillet et privat og uforstyrret rum til rådighed. 

● Det er uklart hvor tilgængelige rådgiverne skal være 

Nogle rådgivere arbejder med faste træffetider, mens andre er tilgængelige hele dagen.            

Ligeledes har nogle kommuner udstyret deres rådgivere med smartphones, mens andre kun            

kan træffes via emails, fysisk fremmøde eller opkald til fastnettelefon. Teledialog kan            

potentielt ændre i rådgivernes tilgængelighed og workshoppens deltagere drøftede såvel          

faglige som organisatoriske fordele og ulemper herved. Eksempelvis muliggør det anvendte           

software, at anbragte børn og unge kan se, om rådgiveren er tilgængelig ved computeren              

eller telefonen. Det omvendte er også tilfældet. Det er en erfaring fra samtaler med de               

anbragte børn og unge, at mange ønsker større tilgængelighed. 

Rådgiverne foretager teledialog med børn og unge i alle aldre og i næsten alle typer anbringelse                

(projektet arbejder med et variationskriterium). De benytter ligeledes forskellige tekniske          

platforme, har forskelligt indrettede arbejdspladser og fungerer under forskellige organisatoriske          

rammer. Denne spændvidde medførte en række drøftelser af fordele og ulemper ved teledialog i              

rådgivernes forskellige arbejdssituationer: 

● Det er vigtigt med et egnet fysisk rum til teledialog 

Det underminerer det gode samtalerum, hvis børnene/de unge oplever, at de ikke er alene              

med rådgiverne. Det er især et problem i åbne kontorlandskaber, hvor det er svært at undgå                

kollegaers tilstedeværelse omkring samtalen, og hvor det kan udfordre implementeringen af           

dialogen, hvis rådgiveren skal flytte sig fysisk. Samtidigheden i videosamtaler nødvendiggør,           

at begge parter kan finde de rette fysiske omgivelser. 

● Kommunen kommer tættere på 

Enkelte rådgivere har erfaring med, at plejefamilier er nervøse ved at få rådgiveren tættere              

på. De vil helst være til stede mens dialogen foregår. Enkelte børn og unge er udgået af                 

projektet, da deres nærmeste ikke har ønsket en styrket relation til rådgiverne. 

● Journalisering af teledialog 

Det er forskelligt, hvor meget tid rådgiverne må bruge på journalisering af teledialog             

samtaler. Hvis der eksempelvis er tale om en chat-session kan denne forholdsvis let             

journaliseres, men hvis en rådgiver har foretaget videoopkald via mobilen, medfører det et             
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ekstraarbejde. Det er et centralt opmærksomhedspunkt for rådgiverne at undersøge          

mulighederne for at teledialog kan integreres med deres fagsystemer. 

● Teledialog udfordrer organisatoriske skel 

I flere af kommunerne har det været en organisatorisk udfordring at etablere teledialog. Det              

skyldes en lang række forskellige faktorer, men i de fleste tilfælde har kommunens interne              

forhold mellem socialforvaltning og it-afdeling været afgørende. I nogle kommuner er der            

tradition for tæt faglig integration mellem sociale og tekniske kompetencer. Her har            

teledialog forholdsvis hurtigt kunne etableres. I andre kommuner uden denne tradition har            

opstarten af teledialog nødvendiggjort, at socialforvaltning og it-afdeling først har skullet           

etablere et egnet samarbejde. I alle tilfælde er det dog en både teknisk, organisatorisk og               

juridisk udfordring at rumme både borgere og myndighedspersoner på samme          

kommunikationsplatform. 

Videreudvikling af Teledialog 

I de fleste tilfælde var rådgiverne på workshoppen begejstret for perspektiverne i projekt Teledialog              

omend enkelte også understregede, at videokommunikationen virkede overflødig i de tilfælde, hvor            

rådgiver og anbragte barn eller ung i forvejen har hyppige fysiske møder, bruger sms og               

mobiltelefoner. Mange drøftelser omhandlede således det fremtidige potentiale ved at anvende it til             

at forbedre dialogen med anbragte børn og unge: 

● Tillid og trivsel 

To væsentlige motivationer for teledialog er en styrkelse af tilliden mellem sagsbehandlere            

og anbragte børn og unge, og et behov for at have bedre føling med de anbragtes trivsel og                  

udvikling mellem fysiske møder. 

● Besparelser ved at mindske betydningen af geografisk afstand 

En stor del af de kommunale deltagere er optagede af at mindske betydningen af geografisk               

afstand mellem socialforvaltning og anbringelsessted. Mange rådgivere bruger meget tid på           

transport og udtrykker ønske om mere tid til fagligt arbejde. Ligeledes er der en naturlig               

ledelsesmæssig interesse i en potentielt omkostningseffektiv kommunikation.  

● Opfølgning, tilsyn og partshøring 

Et centralt perspektiv for teledialog er at kvalificere opfølgningssamtaler og de           

personrettede tilsyn. Teledialog blev bl.a. italesat som en mulig relations- og tillidsfremmer,            

der kan medvirke til at skabe et bedre samtalerum under opfølgningssamtalerne. Ligeledes            

blev det drøftet, hvordan teledialog kan fungere som partshøring, da man kan dele             

dokumenter, læse dem sammen med den anbragte og se hinanden i øjnene samtidig via              

videokonferencen. 

● Samarbejde internt i kommuner 

Enkelte deltagere fremhævede et potentiale i at anvende teledialog internt i kommunen for             
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lettere og mere effektiv samarbejde på tværs af kontorbygninger og afdelingsstrukturer. Af            

samme grund er andre kommuner allerede ved at udrulle skype-lignende teknologier           

internt. 

● Supervision 

Flere af kommunerne har ønske om at bruge teledialog til supervision af plejefamilier.             

Ligeledes er en enkelt kommune ved at opstarte teledialog som led i helhedsorienterede             

indsatser i udsatte familier. 

● Skalering og perspektiv 

Både før, under og efter workshoppen har såvel socialrådgivere som fagledere udtrykt ønske             

om at udvide antallet af deltagende børn og unge. Det blev drøftet, at selvom kommunerne               

er velkomne til at skalere teledialog, er der et loft for hvor mange dialoger, som projektet                

kan foretage følgeforskning på. 

Udforskning og udvikling af koncepter for Teledialog 

Som en del af workshoppen blev der udført en designøvelse, hvor deltagerne fandt nye koblinger               

mellem it og socialfagligt arbejde. Formålet var at skabe input til koncepter, der tager              

udgangspunkt i rådgivernes ekspertise i egen praksis og faglighed uden hensyntagen til hverken             

økonomi, lovgivning eller teknik. 

Designøvelsen var struktureret omkring et sæt inspirationskort. Den ene halvdel af kortene            

indeholdt situationer velkendt fra rådgivernes faglige arbejde. Den anden halvdel indeholdte           

forskelligartede bud på kommunikationsteknologier. Deltagerne kombinerede således de tekniske         

kort med situationer fra deres arbejde og producerede derved 6 alternative koncepter for teledialog              

(vedlagt som bilag).  

Man kan overordnet gruppere de 6 koncepter i tillidsfremmere og trivselsindikatorer: 

● Tillidsfremmere 

Der blev designet flere bud på en tillids-app. Ideen var at lave designs, der kan hjælpe                

rådgivere med at etablerede et tillidsfyldt forhold til anbragte børn og unge. En gruppe              

fremlagde en række forskellige måder, hvorpå sagsbehandlere kan foretage små          

tillidsfremmende handlinger i perioder, der ellers ikke udnyttes til fagligt arbejde - f.eks at              

sende sms’er eller spille online spil med børnene, mens man er på farten eller uden for                

normal arbejdstid. En anden gruppe designede ligeledes en kreativ kommunikationsform,          

hvor sagsbehandlere og anbragte børn og unge løbende sender billeder, video eller            

piktogrammer til hinanden.  

● Trivselsindikatorer 

En gruppe designede en røgsignals-app, der kan give et kontinuerligt billede af, hvordan             

barnet eller den unge trives i dagligdagen. Konkret fungerer konceptet ved, at barnet eller              

den unge løbende sender smileys og billeder til sagsbehandleren, der er udstyret med en              
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kategori a la #lektier eller #mor. Sagsbehandleren kan så reagere proaktivt på disse             

røgsignaler ligesom de kan indgå direkte i den unges sag, og måske endda danne et               

oversigtsdiagram over barnets situation. En anden gruppe designede en trivsels-app, hvor           

sagsbehandleren kan “pushe” spørgsmål eller forespørgsler direkte til den unges          

mobiltelefon, og således foretage stikprøver omkring barnets trivsel. En af de deltagende            

kommuner har allerede en app, der mulgvis kan bruges i denne sammenhæng, under             

udvikling. En tredje gruppe designede et koncept baseret på non-verbal kommunikation.           

Ideen var her at give børn og unge en gave i form af et fysisk stykke legetøj eller et                   

touchboard, der ved berøring eller piktogrammer kan hjælpe barnet eller den unge med at              

give udtryk for sin trivsel. Fysisk berøring og non-verbal kommunikation kan f.eks. være en              

fordel ved tidligt skadede børn. 

Det er hensigten, at konceptudviklingen skal fortsætte under hele projektperioden, hvor også de             

deltagende børn og unge skal inddrages i arbejdet.  

Andre drøftelser 

Det blev foreslået, at forskergruppen opretter et online projektrum for deltagerne. Det er taget til               

efterretning. Deltagere i projekt teledialog er også velkomne til at benytte vores mailingliste. Ønsker              

man at rundsende en besked, skal man sende den til listens redaktør på larsbo@dac.au.dk. Vi vil                

ligeledes opfordre alle interesserede til at tilmelde sig listen på http://teledialog.au.dk. 

Projektleder Peter Lauritsen informerede afslutningsvist om, at en erfaringsopsamling er under           

udarbejdelse, hvor forskergruppen besøger udvalgte projekter i Danmark, der på forskellig vis            

arbejder med social it i stil med teledialog. 

 -- Projekt Teledialog, februar 2015. 
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Bilag: Designkoncepter 
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