
Noter fra Gruppearbejdet. 
SH- socialhumanitære 

BT- besøgstjenesten 

IT – IT-frivillige 

Gr 1 

Hvordan ser I et samarbejde mellem SH og IT? 
Møde mellem IT og SH og afklare hvad værterne mangler og hvad de ønsker. Der efter laver IT 

undervisningen og senere overtager SH 

Hvad kan IT støtte BT med? 
 Support fra IT frivillige 

 Rådgivning om programmer, apps 

 Besøg 

 Hardware 

Der kan være Aktiviteter på dagscenter og plejehjem 

 Karaoke 

 Koncerter 

 Spil 

 Rejser i landet på nettet mm 

 Quiz 

 Se flere forslag nederst … 

Gr2 

Kan vi sammen hjælpe med at give besøgsværter en sjov eller spændende 

oplevelse? 
It i hjemmet er en god oplevelse og har også socialt formål – fx hjælp til pc 

SH skal have antenner ude og formidle kontakter og behov for besøgsværter til IT frivillige, men 

også omvendt. 

Hvad skal samarbejdet gå ud på? 
Netværksmøder lokalt eller i distrikt for IT- og SH frivillige og samle op på behov, udfordringer og 

løsninger 

Hjælpe med at borgerne får hjælp: samarbejde med hjemmepleje, demenskoordinator, kommune 

generelt og familien 



Hjælpe SH så de er klædt på til at se og møde værternes behov 

Man kan få IT-frivillige på besøg i demenscaféerne 

 

 

Gr 3 

Hvilke typer af besøgsværter /målgrupper kan have glæde af oplevelser via IT-

udstyr? 
It folk hjælper, men skal ikke være BT 

Bt anvender IT 

Der kan være en 3. gruppe der laver IT og besøger nogle eneklete eller mindre grupper 

BT skal have interesse, det er ikke noget man bare gør. Man skal kunne betjene ipad mm. Det kan 

man lære hos IT-frivillige 

Værterne skal have interesse, ikke være bange. Der skal skabes tryghed 

Der kan laves IT-lounge på plejehjem i et samarbejde mellem IT og Sh-frivillige 

Målgruppe – hvad karakteriserer dem der ikke er i målgruppen 
Vi kan ikke tvinge folk, så der er nogen der ikke  er i målgruppen helt naturligt 

De kan være for dårlige/syge eller for langt i demensforløbet 

Gr 4 

Er der besøgsværter der har eget IT-udstyr og bruger det, men som ikke er 

mobile? 

Hvordan kan vi tilbyde dem at lære mere? 
 

It og BT kan hjælpe hinanden med at løse ovenstående 

Samarbejde BT og IT kan foregå på følgende områder: 

 Hvilke værktøjer kan man bruge? IT kan foreslå disse. 

 BT kommer med info fra fx et plejehjem eller andre cases og man kan diskutere en løsning 

sammen 

 It hjælper med at opsætte en løsning 

 



Apps og hjemmesider 
Sproget.dk 

Lokalarkiver. 

Frederiksbergbilleder o.lign. 

Google streetview – find dine vinduer 

Rejseplanen, hvor skal vi hen, og hvordan 

You-Tube – alt mellem himmel og jord 

Spottify - musik 

Ældre Sagens sider med fakta eller information 

Plejehjemmet eller dagcenterets hjemmeside 

Zoo, Den blå planet,  

Havesider 

Kongehuset 

Avisernes netudgaver og sider 

Temaer- 
Livshistorie 

Musik – opera – koncerter 

Hvordan kan man …. 

Rettigheder, love, mm 

Mad og måltider - Spisekort på restauranter 

Dyr…også kattevideoerne 

 

 


