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Baggrund 

I Rødovre Jobcenters beskæftigelsesrettede arbejde med integrationsborgere, aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt ressourceforløbsborgere, er der i mange situationer 
behov for tolkning på en lang række sprog. Således har Team Aktivitetsparat årligt en meget høj 
frekvens af tolkeaftaler. 
 
I samarbejdet med diverse tolke kan følgende problematikker fremhæves: 
 

• Tolken bliver syg på dagen for møde. Det er ikke muligt at skaffe ny tolk med kort varsel – 
borger møder forgæves og sagsbehandler må genindkalde på ny. 

• Tolken møder til aftalen i Jobcentret, men borger udebliver uden at melde afbud. Tolken 
skal have fuld betaling for fremmøde, selvom mødet ikke gennemføres. 

• Borger taler et helt specielt sprog, og der findes kun få tolke i Danmark der besidder 
kompetencen. Tolken kan være situeret i en anden landsdel. 

• I visse situationer må familiemedlemmer, venner eller bekendte agere som tolk – ofte 
afledt af ovenstående punkter1 og 3.  

 
 

Formål 

Formålet med videotolkningsprojektet er at afprøve nye digitale redskaber i tolkningen, hvor der 
tolkes via videotolkning på computer.  
 
Det er forventningen, at følgende gevinster opnås: 
 

• Effektivisering – ingen aflyste møder og genindkaldelser pga. tolkens afbud. 

• Økonomisk forbedring – ingen ”spild”-udgifter til ikke-gennemførte tolkeopgaver. 

• Mulighed for tolkning på ikke udbredte sprog - ingen udgifter forbundet med lang transport 
af tolk. 

• Mulighed for straks-tolkning, hvis borger henvender sig uanmeldt. 

• Større udbud af tolke og dermed større fleksibilitet. 

• Ingen tolkeopgaver til medlemmer af borgers netværk. 
 
 

Projektdeltagere 

Nedenstående udvalgte medarbejdere deltager i testen og inddrager borgere og andre kollegaer 
undervejs. 
 
Nadja Pedersen – Koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 
Muna Bergmann – Sagsbehandler for flygtninge på integrationsprogram. 
Lisabella Østergaard – Netværkskonsulent for flygtninge på integrationsprogram. 
Jane Rønde – Teamchef. 
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Teknologien 

Videotolkning foregår via en bærbar computer, hvor der på toppen er monteret et kamera. 
Tolken har tilsvarende udstyr hvormed der logges på en fælles opkobling. Der kan nu tolkes via 
face-time, hvor tolken kan ses på skærmen (og tilsvarende den anden vej) og høres ud af 
computerens alminelige højtalere.  
Jobcentrets integrationsteam har indimellem som opgave at modtage nye flygtninge, hvilket enten 
kan foregå ved afhentning af borger på selve asylcentret, eller ved modtagelse på Rødovre Station. 
I begge tilfælde er der brug for en mere mobil enhed, hvorfor der er indkøbt en IPad med 4G, 
sådan at der kan tolkes ”on location”.    
 
Projektgruppens medlemmer er indledningsvis blevet undervist i brugen af udstyret, sådan at de 
også undervejs har kunnet indføre kollegaer i teknologien. 
 
 

Dataindsamling 

I projektperioden har projektgruppens medlemmer anvendt videotolkningsteknologien ved enhver 
given lejlighed. Ligeledes er det testet på et stort koordinerende møde i kommunens 
Rehabiliteringsteam. 
Det har desværre ikke været muligt at afprøve teknologien ved en tolkning ”on location”, alene af 
den grund, at der i projektperioden ikke er opstået et behov. 
 
 

Evaluering 

Der evalueres ud fra følgende parametre: 
 

• Hvad virkede godt? 

• Hvad virkede mindre godt? 

• Hvad er gevinsten for borger? 

• Hvad er gevinsten for sagsbehandler? 

• I hvilket omfang ses en effektivisering, dvs. færre aflysninger og genindkaldelser? 

• Er der gjort mindre brug af borgers netværk? 

• Er der en lettere adgang til tolkning på ikke udbredte sprog? 

• Er der et større udbud af tolke og dermed større fleksibilitet? 

• I hvilket omfang ses en økonomisk forbedring?  
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Velfærdsteknologivurdering (VTV) 

Projektgruppens medlemmer har udfyldt nedenstående VTV skema: 

Område: Kategori: Spørgsmål: (Svar: Ja=2, Delvist=1, Nej=0) 

Svar 

(2,1,0) 

Teknologi Funktionalitet Kan teknologien det, som det forventes, at den skal 

kunne? 
2 

Fungerer teknologien hver gang den anvendes? 1 

Brugervenlighed 
Er teknologien let og intuitiv at anvende? 2 

Er manualer gode/instruktionen været god? 2 

Økonomi Investering Kan teknologien benyttes uden ressourcetung  

kompetenceudvikling? 
2 

Kan teknologien benyttes uden ombygning/indkøb 

af andre produkter? 
1 

Drift Frigiver teknologien medarbejderressourcer? (f.eks. 

til andre opgaver) 
2 

Erstatter teknologien andre tilbud eller anden tek-

nologi? 
1 

Borger Værdi Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af tekno-

logien? 
2 

Er teknologien årsag til bedre kvalitet? (f.eks. livs-

kvalitet, værdighed, integritet, inklusion m.v.) 
2 

Anvendelighed 
Opfylder teknologien et behov hos borgeren? 2 

Ønsker borgerne at anvende teknologien? 2 

Organi-

sation 

Ledelse Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af teknolo-

gien? 
2 

Understøtter teknologien gode arbejdsgange? 2 

Personale 
Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? 2 

Er der motivation for at bruge teknologien? 2 
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Teknologien – Funktionalitet og brugervenlighed 

Udstyret er nemt at opstille og anvende, og det kræver kun en mindre introduktion – så er man i 
gang.  
Teknologien har dog på to områder vist en begrænsning. For det første kan kameraet kun 
indstilles til at pege i én retning, og det er vældig akavet ved store møder som fx møder i 
Rehabiliteringsteamet. Her er der flere af teamets medlemmer som ønsker at stille borgeren 
spørgsmål, og så er det umuligt for tolken at orientere sig, når kameraet ikke kan rotere, sådan at 
spørger og tolk kan se hinanden. 
For det andet har lyden været for dårlig, når der kun har været computerens egen indbyggede 
højtalere til rådighed. Det har derfor været nødvendigt at anvende ekstra tilkoblede højtalere. 

Økonomi – Investering og drift 

Videotolkning kræver ingen ressourcetung kompetenceudvikling eller en større økonomisk 
investering. Til et team på 25 medarbejdere er der brug for indkøb af 1-2 bærbare computere og 
en IPad. Det er dog nødvendigt at tilkøbe roterende kameraer og eksterne højtalere. 
 
Anvendelse af videotolkning frigiver i høj grad medarbejderressourcer, idet møderne med 15 
minutters varsel kan afholdes og sættes op med tolk. Det frigør også ressourcer at sagsbehandler 
helt undgår problematikken med afbud fra en tolk som måske ikke kan fremmøde pga. sygdom, og 
så skal der bookes nyt møde ude i fremtiden. Det samme gør sig gældende ved akutte 
henvendelser, hvor sagsbehandler kan håndtere opgaven med det samme. 

Borger – Værdi og anvendelighed 

Ved især akutte henvendelser på integrationsområdet har videotolkning vist sig som et redskab 
som på mange områder imødekommer en bedre borgerservice. Når der kan skaffes en tolk til en 
samtale indenfor 15 minutter, er det ikke længere nødvendigt at inddrage fx familiemedlemmer i 
tolkningen. Borgeren bliver dermed mere selvhjulpen og det etiske fundament for samtalen 
stærkere, når borgerens problematikker ikke deles med fx borgerens egne (voksne) børn. På linje 
hermed opnås en større værdighed og kvalitet for den enkelte borger, når især vores flygtninge 
henvender sig med akutte og ofte alvorlige problematikker som skal håndteres her og nu. 

Organisation – Ledelse og personale 

Både ledelse og projektgruppens øvrige medlemmer er enige om, at videotolkning kan være et 
godt supplement til den klassiske tolkningsform. Således er der generelt stor motivation for at 
fortsætte med videotolkning, også selvom der fortsat skal bruges noget tid på at udbrede og 
implementere det mere substantielt i det samlede team.   
 
Samlet set er det vurderingen, at videotolkning sikrer en optimering af det daglige flow i 
sagsbehandlingen. Dette især fordi aflysninger og gen-bookninger af møder kan undgås, ligesom det 
i højere grad sikrer en øget parathed ved akutte henvendelser. Dette er med til at øge den 
generelle borgertilfredshed, hvilket igen smitter af på medarbejdernes arbejdsmiljø.   
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Konklusion 

På baggrund af de indtastede værdier i VTV skemaet fremtræder følgende VTV diagram: 
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Projektet havde som formål at opnå følgende gevinster: 
 

• Effektivisering – ingen aflyste møder og genindkaldelser pga. tolkens afbud. 

• Økonomisk forbedring – ingen ”spild”-udgifter til ikke-gennemførte tolkeopgaver. 

• Mulighed for tolkning på ikke udbredte sprog - ingen udgifter forbundet med lang transport 
af tolk. 

• Mulighed for straks-tolkning, hvis borger henvender sig uanmeldt. 

• Større udbud af tolke og dermed større fleksibilitet. 

• Ingen tolkeopgaver til medlemmer af borgers netværk. 
 
Der kan med videotolkning klar opnås en effektivisering i forhold til aflyste møder og deraf 
følgende genindkaldelser. Det har generelt set fungeret fint med mødestabilitet fra tolkenes side, 
og der har kun været et enkelt tilfælde hvor funktionsknappen ”Deltag i møde” ikke virkede – 
tolken dukkede aldrig op på skærmen og mødet blev aflyst uden grund. 
 
Videotolkning giver mulighed for at opnå en økonomisk besparelse, idet der kun skal betales for 
den konkrete tid der anvendes på mødet, dog minimum 30 minutter. Med den klassiske ordning 
betales der for en fuld time, selvom tolken måske samlet set kun har tolket i 30 minutter. 
Ved aflyste møder hvor borger ikke møder frem opnås der ikke en besparelse i forhold til den 
klassiske ordning, idet vi der skal betale for den fulde tid, som tolken indledningsvis er booket til. 
 
Der har desværre ikke været anledning til at afprøve om videotolkning giver bedre adgang til 
tolkning på ikke udbredte sprog. Men der har i projektperioden ikke været problemer med at få 
relevante tolke stillet til rådighed, og oplevelsen er samlet set at systemet er fleksibelt og 
tilgængeligt. 
 
Metoden med videotolkning har vist sig yderst anvendelig ved akutte og ikke planlagte 
borgerhenvendelser. Især i arbejdet med kommunens flygtninge giver redskabet en forbedret 
sagsbehandling og bedre borgerservice, idet tingene kan klares her og nu uden et behov for et nyt 
møde ude i fremtiden. Det har også afhjulpet på problemet med anvendelse af familiemedlemmer 
som tolke, hvilket tidligere ofte var uundgåeligt ved netop akutte henvendelser.  
 

Anbefaling om fortsat anvendelse  

Videotolkning som redskab har med visse tilpasninger vist sig ganske anvendeligt i den daglige 
sagsbehandling i Jobcentret. Metoden er nem at implementere og anvende, og indkøb af udstyr 
udgør en forholdsvis lille udgiftsbyrde. Videotolkning bidrager generelt til en mere fleksibel og 
tilgængelig måde at tolke på, til gavn for både borgere og medarbejdere. 
 


