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Bedre brug af velfærdsteknologi på handicapområdet 

Målsætning 
En øget anvendelse af velafprøvede teknologiske løsninger kan bidrage til at skabe 
mere effektive og sammenhængende indsatser, der på en gang styrker selvhjul-
penhed og uafhængighed for mennesker med handicap og skaber rum for effekti-
visering af indsatserne på handicapområdet.   
 
Der er derfor brug for en systematisk belysning af de økonomiske og kvalitative 
gevinster ved at udbrede brugen af sådanne teknologier på handicapområdet. 
Desuden er der brug for at understøtte kommunernes arbejde med velfærdstekno-
logi, så de kan realisere det økonomiske og kvalitetsmæssige potentiale ved en me-
re udbredt brug af effektive og velafprøvede nye teknologier. 

Beskrivelse af initiativ 
Udviklingen på det teknologiske område har de sidste ti år skabt nye muligheder 
for mennesker med handicap, og denne udvikling vil formentlig accelerere i takt 
med den digitale og teknologiske udvikling generelt.   
 
Hjælpemiddelområdet gennemgår i disse år store teknologiske fremskridt, der gør 
mennesker med handicap væsentligt mere selvhjulpne og uafhængige. Digitale 
træningsprogrammer, telemedicin, digital selvbetjening og sociale medier mulig-
gør, at mennesker med handicap får adgang til at spille en mere aktiv og deltagen-
de rolle i samfundet.  
 
For mere systematisk at følge og vurdere de mange nye muligheder nedsætter re-
geringen et forum af brugere, fagfolk fra det sociale område, spydspidskommuner, 
teknologi-kyndige og ledere, der sammen skal vurdere og skabe overblik 
over velfærdsteknologier, der kan være til gavn for mennesker med handicap.  
Indsatsen skal sikre et bedre overblik over nye teknologier og deres effekter, så 
gevinsterne for mennesker med handicap hurtigere kan realiseres. Det nye samar-
bejdsforum skal bidrage til, at velafprøvede teknologier bliver implementeret, hvor 
det samlet set er hensigtsmæssigt. 
 
Det nye samarbejdsforum etableres som led i Strategi for digital velfærd og skal 
blandt andet understøtte det initiativ i strategien, der omhandler modning og eva-
luering af velfærdsteknologiske løsninger. I dette initiativ afsættes midler til syste-
matisk evaluering af udvalgte velfærdsteknologier.  
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Arbejdet i det nye samarbejdsforum skal bl.a. tage udgangspunkt i, hvordan boli-
gen (smarthome), dagligdagen (husholdningsteknologi m.m.), mobilitet, kommu-
nikation og sociale aktiviteter bedst understøttes med eksisterende teknologi og 
afdække/overveje hvilke løsninger, der evt. er behov for at udvikle/tilpasse. Der-
udover skal arbejdet tage højde for de målsætninger og initiativer, der er formule-
ret i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
 
Arbejdet afrapporteres årligt til styregruppen for Strategi for digital velfærd. Første 
afrapportering sker inden udgangen af 2014. 

Organisering 
Der nedsættes et forum af brugere, fagfolk fra det sociale område, teknologikyn-
dige og ledere samt KL, der mødes to gange årligt. Arbejdsgruppen sekretariatsbe-
tjenes af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Arbejdet koordineres med sty-
regruppen for Strategi for digital velfærd og afrapporterer løbende til national ko-
ordinationsgruppe for social-it.   

Proces for implementering 
Initiativet igangsættes primo 2014, hvor der nedsættes et samarbejdsforum til at 
skabe overblik over nye teknologier og deres effekter. Forummet skal understøtte 
initiativ om modning af velfærdsteknologiske løsninger i Strategi for digital vel-
færd, herunder kan forummet rådgive om teknologier til styregruppen for Strategi 
for digital velfærd. Initiativet løber frem til udgangen af 2016, hvor der tages stil-
ling til evt. forlængelse.  
 


