Projekt: Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)
Projekt støttet af fonden for velfærdsteknologi
Underprojekt med deltagelse af Institut for Uddannelse (IUP), Århus Universitet

Til Rikke Sølvsteen Sørensen og Tina Hosbond

Efter nærmere aftale med Socialstyrelsen og København, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Gladsaxe og

Ballerup kommuner, som alle deltager i KOL-projektet laver Niels Christian Mossfeldt Nickelsen og Iben
Kiilsgaard Tømmerup en kvalitativ undersøgelse af virkninger i forbindelse med afprøvning af telemedicin
rettet mod KOL patienter i den kommunale hjemmepleje. Det som undersøges er en række ambulante
forløb med skærm og ’device’ i borgerens hjem.
Undersøgelsen er medarbejder rettet og interesserer sig for sygeplejerskers/SOSU-assistenters/hjælperes
vilkår og samspil og plejens kvalitet. Fokus er på effekter og virkninger af implementering af telemedicinløsninger for personalet. Der rettes et etisk, konstruktivt og respektfuldt blik på dagligdagen og de
almindelige og opstående arbejdsfunktioner knyttet til telemedicin løsninger. Opmærksomheden samler sig
om indstillinger, attituder og holdninger og frembringelsen over tid af rutiner, grænser, muligheder og evt.
nye typer af konflikter. Der fokuseres i høj grad på evt. nye og forestående læreprocesser og evt. på behov
for kompetencer og nye tværorganisatoriske processer mellem hjem, kommuner og hospitaler.
Undersøgelsen udfolder sig konkret ved at følge tre sygeplejersker/SOSU-assistenter/hjælpere i mindst 3
af de 6 deltagende kommuner i ca. et år. Der foretages indledningsvist en række interviews med
administratorer, distriktsledere o.a. i forskellige kommunale enheder. Der arbejdes med udgangspunkt i
deltagende observation, plejernes og ledernes egne fotos og logbøger ført af sygeplejersker/SOSUassistenter/hjælpere og fokusgruppeinterview.
Plejerne og lederne bedes alle tage 10-20 billeder med udlånte kameraer af situationer omkring
telemedicin løsninger dog ikke af borgere og ikke i borgernes hjem. Målet er at visualisere nye
arbejdssituationer og fordele/dilemmaer i tilknytning hertil. Primært bedes der ved instruktion i fotos og
logbøger fokuseret på situationer, der fungerer godt. Deltagerne (ikke borgerne) skal i sammenhæng
hermed føre en simpel logbog, hvor de forklarer hvad de har taget billeder af og hvorfor.
Projektet indledes september 2013, hvor der indgås aftaler med de involverede kommuner. Undersøgelsen
gennemføres således, at det er mindst muligt tidskrævende for de undersøgte/involverede og målet er, at
bibringe nye perspektiver og vinkler, som de undersøgte kommuner kan få glæde af i den fortsatte
udvikling af telemedicin løsninger. Projektet søges tilrettelagt så det knytter an til øvrige igangværende
aktiviteter på telemedicin området i Socialstyrelsen og andre steder.
Projektet munder ud i en kort samlet rapport fremsendt til Socialstyrelsen og de involverede kommuner.
Desuden skrives en kortere artikel om projektet til Sygeplejersken (DSRs blad) og herudover en

videnskabelig artikel med fokus på implementering af teknologi i forbindelse med plejearbejde. Denne
publiceres i Nordic Journal for Work Life Studies.
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