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Et digitalt dialogværktøj skal kombinere borgerens ret til at bestemme i eget hjem 
med plejepersonales ret til et godt arbejdsmiljø

”Mit hjem som arbejdsplads” er et digitalt dialog-
værktøj, der giver borgeren større medindflydelse 
på, hvordan hjemmet indrettes med nødvendige 
hjælpemidler, samtidig med at det bliver lettere 
for plejepersonalet at løse opgaven hos borgeren 
på en forsvarlig måde.

Derudover støtter redskabet også personalet og 
borgeren i løbende at få en god forventningsaf-
stemning. Og det sikrer, at personalet nøjagtigt 
ved, hvordan diverse hjælpemidler skal anven-
des hos borgeren. 

Redskabet kan også give plejepersonalet et bedre 
psykisk arbejdsmiljø, fordi det kan nedbringe 
risikoen for konflikter, hvilket på længere sigt 
kan reducere antallet af sygemeldinger.

- I dag opleves vores medarbejdere tit som 
”kommunen, der kommer med et målebånd, og 
hvor intet kan lade sig gøre”. Her skaber vi et 
dialogværktøj, hvor borgeren, de pårørende og 
medarbejderen sammen kan udforske den bedste 
løsning, f.eks. når en plejeseng skal ind i boligen. 
Det giver større medansvar hos de pårørende. Og 
det giver medarbejderen et frirum, fordi systemet 
og ikke medarbejderen fortæller, hvad der kan 
lade sig gøre, påpeger Susanne Nørgaard Fogh, 
distriktsleder for hjemmeplejen i Haderslev 
Kommune.

Rød, gul eller grøn seng
En af de centrale features ved redskabet er, at 
man scanner borgerens bolig med en tablet. Her-
efter kan man digitalt indsætte f.eks. en pleje- 
seng og flytte rundt på møblerne i rummet, så der 
bliver plads til både møbel og arbejdsrum. Red-
skabet er fodret med arbejdsmiljølovens regler 
bl.a. om arbejdsrum. Derfor bliver den digitale 
seng rød, gul eller grøn ved en placering. Det røde 

kan ikke accepteres. Det grønne er lige i øjet, 
mens det gule viser, at man næsten er i mål og 
kan overveje at leve med det eller finde en bedre 
løsning.

- Der er mange muligheder i systemet, som kan 
fremme det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 
Løsningen hjælper til anvendelse af hjælpemid-
ler og til den bedst mulige placering af dem. Vi 
kan bestemt se en forretning her, siger Conni 
Winther Jensen fra ARBEJDSMILJØEksperten og 
fortsætter:

- Vi har oplevet udviklingssamarbejdet i OPI 
LDL som fremragende. Kommunerne har fundet 
borgere til os, så vi kunne komme hjem til dem 
i udviklingsprocessen. Og vi har kunnet lave en 
businesscase, der viser, at kommunerne bl.a. kan 
få nedbragt konfliktniveauet og få sygefraværet 
og antallet af arbejdsulykker bragt ned. 

Next step
Ved OPI LDL’s afslutning er alle virksomheder i 
tæt dialog med de tre deltagende kommuner om 
at fortsætte samarbejdet i et nyt udviklingspro-
jekt, hvor prototypen markedsmodnes og tilpas-
ses kommunernes behov og krav.

Når dit hjem bliver en arbejdsplads

OPI LDL-konsortiet
-  ARBEJDSMILJØEksperten (ameksperten.dk)
-  Life-Partner A/S (da.life-partners.com)
-  TakeAWalkVR (takeawalkvr.com) 
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Når dit 
hjem  
bliver  
arbejds- 
plads

Når sengen placeres i rummet, markeres arbejdsrummet omkring 
den med grønt, gult eller rødt, alt efter om der er plads nok til, at 
medarbejderen kan udføre sit arbejde eller ej.
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