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Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger 

Målsætning 
Det er en udfordring at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på soci-
alområdet. Der er derfor brug for solide evalueringer med klare implementerings-
anvisninger, der gør kommunerne i stand til at lære af hinanden. 
 
For at styrke kommunernes beslutninger om investering i velfærdsteknologi etab-
leres et initiativ, der har til formål:  

• at gennemføre evaluering af strategisk udvalgte demonstrations- og stor-
skalaprojekter, der skal afprøve ny teknologi på socialområdet 

• at tilvejebringe evalueringsbaserede implementeringsanvisninger.  

Beskrivelse af initiativ 
En række kommunale samarbejder etableres for tiden med henblik på at afprøve 
velfærdsteknologier i fællesskab. Kommunerne vurderer, der er behov for at tæn-
ke tværkommunalt, da det ikke er nødvendigt, at alle kommuner afprøver alle tek-
nologier, og da det samlet set er for dyrt at gennemføre afprøvning på den måde. 
Samtidig giver tværkommunal afprøvning vigtig viden om forskelle i betydningen 
af organisering mv. I lokale samarbejder udvælges strategiske projekter som fx 
Region Sjællands 17 kommuner, der samarbejder om afprøvning om velfærdstek-
nologi.  
 
Fra National handlingsplan for udbredelse af telemedicin er der erfaring med at 
yde støtte til evaluering, arbejdet med arbejdsgange mv. i lokale storskalaprojekter, 
hvor de deltagende kommuner selv finansierer hovedparten af projektomkostnin-
ger (hardware mv.). Der er endvidere behov for at sikre ensartet evaluering af de-
monstrationsforsøg ift. udvalgte velfærdsteknologier for dels at kunne vurdere po-
tentialer på tværs af kommuner, dels at skabe forudsætningen for at evalueringer 
fra en kommune kan anvendes som beslutningsgrundlag for andre kommuner.  
 
Der etableres derfor mulighed for, efter godkendelse af Styregruppen for strategi 
for digital velfærd, at yde tilskud til evaluering af strategisk udvalgte demonstrati-
onsforsøg og storskalaprojekter med fokus på evidens for effekter og en ensartet 
evalueringsmetode. Formålet med evalueringen er at sikre grundlag for kommu-
nernes beslutning om investeringer i velfærdsteknologi og for evt. beslutning om 
national udbredelse.  
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Særligt på handicapområdet er der udfordringer med modning af velfærdstekno-
logiske løsninger. For at sikre en bedre udnyttelse af teknologien nedsættes som 
led i den handicappolitiske handlingsplan et samarbejdsforum med brugere, fag-
folk, teknologikyndige og ledere, der kan anbefale teknologier til Styregruppen for 
strategi for digital velfærd med henblik på gennemførelse og evaluering af storska-
laprojekter. 
 
Der stilles ved bevilling af tilskud krav til evaluering, herunder antallet af delta-
gende kommuner, antallet af medvirkende borgere samt til hvordan evalueringen 
gennemføres og bidrager med viden til efterfølgende implementering i andre or-
ganisationer.  
 
Analyser og evaluering vil kunne udføres af Det Nationale Institut for Kommu-
ners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), hvor det vurderes, at KORA 
har de relevante kompetencer, eller af en anden relevant part. Evalueringerne skal 
tage udgangspunkt i Fonden for Velfærdsteknologi’s evalueringskoncept, hvor der 
lægges vægt på gennemførelse af nulpunkts-, midtvejs og slutmåling af projektets 
effekt. Evalueringerne skal beskrive implementeringsudfordringer i projekterne, 
herunder eventuelt også brugernes oplevelser/vurderinger og anvise best practise 
og konkrete anbefalinger til implementering i kommunerne. Som led i evaluerin-
gerne udarbejdes nationale business cases. 

Organisering 
Initiativet er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, der sikrer, at relevante kommuna-
le projekter drøftes og vurderes i national koordinationsgruppe for social-it. Ko-
ordinationsgruppe har også ansvar for løbende opfølgning på projekter, der igang-
sættes. Styregruppen for strategi for digital velfærd skal godkende medfinansiering 
af de enkelte lokale projekter, ligesom afsluttende afrapportering fra projekterne 
sker til Styregruppen for strategi for digital velfærd. 

Proces for implementering 
I efteråret 2013 vil Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og det fælles-
kommunale program om velfærdsteknologi påbegynde dialog med relevante 
kommunale parter om igangsættelse af strategisk udvalgte demonstrations- og 
storskalaprojekter i 2014.  


