
KOST–SERVICE

Tema 4. Velfærdsteknologi

Fremtidens 
 arbejdsmiljø

I en række små film beskrives medlemmernes 
 arbejdsmiljø i FOAs Kost- og Servicesektor.  
Filmene handler om, hvordan man i fællesskab  
kan skabe en tryggere, mere sund og sikker 
 arbejdsplads for de medlemmer, der sørger  
for samfundets basisvelfærd.

Disse film kan med fordel anvendes som inspiration  
til temamøder, der sætter fokus på fremtidens 
 arbejdsmiljø. Nedenfor kan der findes inspiration  
til en skabelon til et temamøde for hvert af de  
forskellige temaer med varighed af 2-3 timer.



Tema 4: Velfærdsteknologi

1. step 
Velkomst og et par ord om,  
hvad dette møde handler om
 ∆ Hvad menes med velfærds-
teknologi?

 ∆ Hvad betyder det for helbredet 
(arbejdsmiljøet/arbejdsskader)?

2. step
Eksempler på indledende 
 spørgsmål til deltagerne

 ∆ Har I fokus på belastninger og 
hjælpemidler på jeres arbejds-
plads?

 ∆ Taler I om, hvordan I bruger 
 teknologier i jeres arbejde?

 ∆ Taler I om arbejdspladsens tek-
nologier, og hvordan de anvendes?

3. step
Vis film om udfordringerne  
og eksempler på løsninger

4. step
Opsummerende spørgsmål  
om filmen til deltagerne – Er der 
særlige ting i filmen, deltagerne 
’bed mærke i’?
 ∆ Velfærdsteknologiens formål må 
være, at vi kan holde til at arbejde 
længere uden at være nedslidte, 
når vi går fra.

 ∆ Der er flere grund til at investere  
i velfærdsteknologi:
 ∆ Aflastning fra tungt arbejde
 ∆ Patientsikkerhed
 ∆ Nye samarbejdsmuligheder

 ∆ Der findes forskellige slags 
 velfærdsteknologier. Både høj-
teknologi såsom robotter og 
 lavteknologi såsom rygstøvsuger 
og sengetransport.

 ∆ OUH har været en aktiv del af 
 produktudviklingen, som gav 
 teknologier, der blev endnu mere 
brugervenlige. 

 ∆ Det er vigtigt at vide, at velfærds-
teknologier ikke løser alle udfor-
dringer inden for arbejdsmiljø, 
men det er vigtigt at indtænke 
dem i organiseringen.

Eller hvad nu deltagerne selv nævner.

5. step
Eksempler på spørgsmål til 
 deltagerne evt. i grupper

 ∆ Er I blevet introduceret til de 
 teknologier som I anvender på 
 arbejdspladsen?

 ∆ Hvordan tænker I at faglighed og 
teknologier hænger sammen?

 ∆ Hvordan sikrer man at velfærds-
teknologier ikke bliver en spare-
øvelse?
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Find mere baggrundsviden  
og inspiration
Der findes ikke mange guides  
til en implementering af vel-
færdsteknologier. Til gengæld 
viser forskningen, at der er 
grundprincipper i implemente-
ringsmodeller, der er universelle. 
Derfor henviser vi til forflytnings-
blomsten som et arbejdsredskab. 

Forflytningsblomsten side 8  
& 9/16 i forflytningsguiden  
på BFA Arbejdsmiljø: 
arbejdsmiljoweb.dk/krop- 
og-sundhed/forflytning/ 
forflytningsguiden 

Derudover kan der med fordel 
anvendes Kommunernes Lands-
forenings (KL) kort over kom-
muner, der har afprøvet forskel-
lige velfærdsteknologier, hvor  
de i den forlængelse har vurderet 
de enkelte produkter.
kl.dk/kommunale-opgaver/ 
velfaerdsteknologi/det- 
velfaerdsteknologiske-landkort/ 

Fakta


