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”Godmoooorgen Finn,” lyder det fra social-
og sundhedsassistent Heidi Collin i Ran-
ders Kommunes hjemmepleje. Hun sidder
på et lille kontor foran en hvid skærmpå
størrelsemed en computerskærm.Heidi
Collin trykker på skærmen, der har touch-
funktion ligesom en iPad.
Efter et par sekunder bliver opkaldet taget
i den anden ende. På skærmen kanman se
FinnMalling Pedersen smile og vinke. Han
står et parmeter fra skærmen, såman kun
kan se ham fra brystkassen og op og den
væg, han står foran. I toppen af skærmen
sidder et indbygget kamera, så de kan se
hinanden.
Klokken er otte ommorgenen, og for en
halv time siden vrimlede distriktskonto-
ret hos Randers’ sydlige hjemmeplejemed
hjemmehjælpere, der gjorde sig klar til at
køre ud til kommunensældre borgere.
Nu sidderHeidi Collin næsten alene til-
bage. Hun er for nyligt blevet opereret i det
ene øre ogmå derfor ikke tage ud til bor-
gerne på grund af smittefare.
På trods af det kan hun stadig hjælpe bor-
gerne. I stedet for at være sygemeldt, indtil
smittefaren er ovre, er hun på nedsat tid.
Fra det lille kontor foretager hunmorge-
nens faste skærmbesøg. På skift ringer hun
til de borgere, der skalmodtage opkald om

alt fra, hvorvidt de er stået op, til om de har
husket at spise deresmorgenpiller.
I dag står FinnMalling Pedersen først
på listen. Han er en af de borgere, der får
hjemmepleje. Han har valgt atmodtage
skærmbesøg i stedet for fysiske besøg. Han
modtager et opkald hvermorgen, så hjem-
meplejen kan se, hvordan han har det.
– Det er dejligt vejr i dag. Skal du ud at gå en
tur og nyde vejret, spørgerHeidi Collin.
Det skal han. Efter fåminutter harHeidi

Collin afsluttet skærmbesøget.Målet var,
at hun fik bekræftet, at FinnMalling Pe-
dersen var kommet op og havde sit nødkald
på håndleddet.Men der var også tid til at
snakke om vejret, og hvad resten af dagen
skulle bruges på.
Før FinnMalling Pedersen begyndte at få
skærmbesøg, skulle han være hjemme de
tre gange omdagen, hjemmeplejen kompå
besøg, og det var ikke altid, man præcist
kunne vide, hvornår de kunne komme. Nu
har han kun et skærmbesøg ommorgenen,
og det er han godt tilfredsmed.
– Jeg er glad for skærmbesøgene, fordi det
givermig stor fleksibilitet i hverdagen. Før
fik jeg tre fysiske besøg omdagen, siger
FinnMalling Pedersen igennem skærmen.

Mulig besparelse
Og det er ifølge social- og sundhedsas-
sistent Lone Povlsen, der er nøgleperson
for skærmbesøg i det sydlige distrikt, en
stor hjælp for hjemmehjælperne at bruge
skærmbesøg. At køre ud til Finn og hjem
igen tager tyveminutter. Det er lang tid,
der bliver brugt på transport i en hjem-
mepleje, der har over 200 borgere at se til.
Derfor kan skærmbesøgene sparemange
timer og kilometer på landevejene i en
kommune somRanders, hvor antallet af

Flere kommuner anvender skærmbesøg i blandt andet hjemmeplejen og sygehjemmeplejen.
Det kan spare medarbejderne for tid på vejene, men det er en hårfin balance at finde ud af,
hvornår man kan udskifte det fysiske besøg med det elektroniske.
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Mere skærmtid
i hjemmeplejen

SKÆRMBESØG I KOMMUNERNE
KL har fået lavet en undersøgelse over
skærmbesøgenes udbredelse i kommuner-
ne for 2019. Den viste blandt andet:
• Ud af 95 kommuner i undersøgelsen

arbejder 71 allerede med skærmbesøg
eller har planer om at påbegynde det i
2020.

• 53 procent af kommunerne har det under
afprøvning eller implementering i hjem-
mesygeplejen, mens tallet er 43 procent i
hjemmeplejen

• 20 kommuner har skærmbesøg i drift i
socialpsykiatrien.

Kilde: KL’s Center for Velfærdsteknologi
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ældre borgere stiger, og der rent geografisk
kan være langtmellem borgerne.
I starten kunne skærmbesøgene kun tages
fra kontoret, somHeidi Collin gør, men i
dag har alle hjemmehjælperne en enhed
med, så de kan tage dem i bilen også.
– Vi skal nå alle vores besøg hver dag, hvil-
ket betyder, at vi skal klippe en hæl og huk-
ke en tå. Derfor er skærmbesøgene efter-
tragtet at få udbredt, fordi der er såmeget
tid at spare, siger hun.
Hun giver et eksempel på en borger, der
hvermorgen får et fysisk besøg. Hjemme-
hjælperen forberedermorgen-, middag- og
aftensmad til hende og sætter hendes pil-
leæske frem. I stedet for så at køre ud til
borgeren tre gange senere på dagen for at
huske hende på at spise og tage sine piller,
så bliver det klaretmed skærmbesøg.
HosÆldre Sagen erman også optimi-
stiske omkring brugen af skærmbesøg i
hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
Men det ermed det forbehold, at det al-
tid skal ske på borgerens præmis. Detmå
ikke gå hen og blive til en spareøvelse.
–Vi kan ikke se det somet generelt tiltag,
hvormanbare kan spare enmasse penge.
Det kan godt være, atman kandet i den en-
kelte situation,men generelt setmener vi, at
man skal tage udgangspunkt i den enkeltes
behov.Der er ikke nogen, der skal presses til
atmodtage denher ydelse.Menhvis det kan
væremed til at give større fleksibilitet for
borgeren, så er det rigtigt fint, siger PerTo-
stenæs, seniorkonsulent hosÆldre Sagen.
Kunne du forestille dig, at der kunne komme
et pres oppefra, der vil pådutte hjemmeplejen
rundt omkring at bruge det på grund af po-
tentielle besparelser?
– Vi er godt klar over, at der ledelsesmæs-
sigt er nogle, der ser, at der kan være penge
eller tid at spare.Men detmå ikke være det,
der er afsættet for at indføre skærmbesøg.
Afsættetmå være, at det gavner den bor-
ger, der skal bruge det. Hvis ikke, mener vi
klart, atman skal lade være, siger han.

Selvhjælp
I hjemmehjælpen i Randers erMarie Juste-
sen, der er distriktsleder i Område Syd og
Lone Povlsens chef, enigmedÆldre Sagen.
Borgerne kommer først, og det skal ikke
være en spareøvelse. For hende handler
skærmbesøg også om at givemere styring
og fred tilbage til de borgere, der kan hånd-
tere det. Skærmbesøg er først og fremmest
et supplement til et fysisk besøg.
– Studier viser, at jomere selvhjulpenman

er, jomere tilpas erman sommenneske.
Jeg tror, at jomere hjælp, man skal have i
sit liv, jo nemmere er det at slippe grebet og
blivemindre engageret i at opretholde en
vis funktion i sit liv. Og så går det hurtigt
ned ad bakke. Hvis vi kan støtte borgeren
til at klare opgaver i eget hjem, så forstyrrer
vi dem ikke i deres hjemmefred, siger hun.
Så du oplever ikke et direkte pres oppefra på
dig som chef?
– Jeg vil hellere sige, at der er fokus. Jeg
ved godt, at højere oppe i butikken er det
jo i udgangspunktet også et økonomisk ra-
tionale, fordi vi hele tiden får flere ældre
og skal fåmestmuligt ud af pengene, siger
Marie Justesen.

Velfærdsstatens ansvar
IÆldre Sagen læggerman ogsåmeget vægt

på, at et fysisk besøg også hjælpermed at
give hjemmehjælperne et overblik over
borgerens tilstand og skabe den personlige
kontakt og opdage, hvis hjemmet for ek-
sempel er blevet for rodet eller beskidt.
– Noget af det, der er fordelen ved at besøge
folk, er, atmedarbejderne også fårmulig-
hed for at danne sig et helhedsbillede af den
enkelte borger.Man kan ikke gennem et
skærmbesøg få en personlig kontakt og se
hjemmet, siger Per Tostenæs.
Marie Justesen er meget enig i, at det er
vigtigt at komme hjem til borgeren en
gang i mellem for at holde øje med, hvor-
dan det går. Derfor tager de i Randers også
deres forholdsregler, inden de anvender
skærmbesøg.
– Det kan selvfølgelig være bagsiden af
medaljen ved skærmbesøg.Men jeg synes
ikke, vi har oplevet det. Vi vurderer, om der
er en risiko for at tabe borgeren, hvis de
primært får skærmbesøg. Det kan være,
at det kun er et besøg, der er skærmbe-
søg, menman beholder stadig nogle
fysiske besøg. Det er en hårfin balance
og en faglig diskussion.
Er borgerne glade for det?
– Sidst vi havde opfølgning på det, la-
vede vi et skærmopkald til en borger,
der ermeget tilfredsmed det. Hun
sagde, at hun selvfølgelig bedre kan
lide et fysisk besøg, men at skærmbe-
søg virkede rigtig godt for hende. Det
er et af de dilemmaer, man står i, for
mange borgere kan være ensomme,
og et fysisk besøg kan dække ensom-
hedsproblematikken hos nogle, hvor

andre kan føle sig overrendt, sigerMarie
Justesen.
Er dilemmaet så, om det er hjemmeplejens
opgave at socialisere de ældre, der kan være
ensomme?
– Lige præcis. Og det er vi gåetmere fra nu.
Men vi skal stadigvæk opdage, hvis der er
et behov og så skabe en kontakt til en anden
instans. Hjemmeplejen er først og frem-
mest personlig pleje og praktisk bistand. Vi
har et begreb, vi kalder ”Stjernestund”. Det
handler om, at den tid, vi er der, skalman
være nærværende. Vi er jo ikke bare robot-
ter, der kommer og leverer en ydelse.Men
vi har ikke den samme tid til hyggesnakken
over en kop kaffe bagefter, som vi havde en-
gang. Og det, synes jeg, egentligt er fair. Vi
har en høj standard i Danmark,men demo-
grafien gør alligevel, at vi får flere ældre,
så vi er også nødt til at prioritere vores res-
sourcer, sigerMarie Justesen.• frov@kl.dk

BORGERNES OG
MEDARBEJDERNES
OPLEVELSER MED
SKÆRMBESØG
I undersøgelsen, KL har
fået lavet, er borgere og
medarbejderne blevet spurgt
om, hvilke fordele de fandt ved
skærmbesøg.
Borgerne oplever i hjemme- og
sygeplejen:
• Øget fleksibilitet i støtten og
hverdagen

• De får besøg til aftalt tid
• Fokuserede og afgrænsede samtaler
• Diskretion i ydelsen
• Den gode afslutning på en indsats
Medarbejderne oplever:
• Gør opgavelægningen nemmere,
herunder mindre transporttid

• Bidrager til faglig udvikling
• En øget kvalitet i opgaveløsningen,
herunder øget fokus i samtalen

• Giver fleksibilitet i opgaveløsningen
• Giver større arbejdsglæde og faglig
tilfredshed
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