
 
 
 
 

 

 

 

 
Skærmbesøg via tablets 
 
Der er mange forskellige undervisningssituationer, hvor det giver mening at bruge telemedicinske 
skærmopkald med eleverne - eksempelvis i forhold til at give feedback på et træningsprogram i 
forbindelse med rehabilitering. 
Skærmbesøg støtter op om arbejdet med rehabilitering af vores borgere, og bruges blandt andet til at 
guide i medicinhåndtering, til støtte og strukturopgaver samt til støtte i at drikke og spise. 
 
I praksis bruges skærmopkald ofte til at se, om borgeren får taget sin medicin, eller andre støtteopgaver, 
som ellers vil fylde for meget i medarbejderens dagligdag. Desuden kan det øge borgerens 
selvstændighed og mindske borgerens følelse af, at deres hjem er en ”banegård”. 
 
Der er flere muligheder for at lave et fiktivt skærmbesøg. Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype 
samt nogle af de platforme som kommunerne faktisk bruger i praksis. Sidste eksempel er dog ikke altid 
lige nemt at få lov til og kan have sine begrænsninger. Derfor har Microsoft Teams og de andre gratis 
tjenester sin berettighed.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

Skærmbesøg via Google Hangouts 
Formål 
Der er mange forskellige undervisningssituationer, hvor det giver mening at bruge telemedicinske 
skærmopkald med eleverne. Fx i forhold til at give feedback på et træningsprogram fra DigiRehab eller 
andet i forbindelse med rehabilitering. 
 
Det skal I bruge 

• Tablet med app’en ”Google Hangouts” 
• Evt en computer, hvor Chrome er installeret og Hangouts-udvidelsen bliver tilføjet 

 

Vigtigt at vide 
Eleven kan bruge sin egen Gmail eller Hotmail. Da der kun er fiktive 5 Google 
konti med ”elevlogin”, så kan der kun være 5 elever på samtidig, hvis de ikke vil 
bruge deres egen gmail eller hotmail. 
 
Sådan logger du ind på en iPad:  

 Tryk på det grønne ikon med situationstegnet for at starte ”Hangouts” 
 Log på med en af koderne herfra guiden (eller din egen gmail/hotmail) 
 Når du er logget skal du godkende alle beskeder og meddelser fra iPad’en. Ellers vil den ikke ringe op 
 Tryk så på taleboblen nede i venstre side og derefter på det grønne plus symbol.  
 Nu kan du invitere en af de andre logins fra denne guide ved at skrive mailen i søgefeltet 
 Aktivér skærmopkald ved at trykke på videeokameraet oppe i højre hjørne 

 
Logins til Google Hangouts 
Navn: sosuhelev1@gmail.com 
Kode: SOSUH1234 
 

Navn: sosuhelev2@gmail.com 
Kode: SOSUH1234 
 

Navn: sosuhelev3@gmail.com 
Kode: SOSUH1234 
 

Navn: sosuhelev4@gmail.com 
Kode: SOSUH1234 
 

Navn: sosuhelev5@gmail.com 
Kode: SOSUH1234 


