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Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af 
velfærdsteknologi på handicapområdet  

Problem 

Som et led i initiativ 3.3b i Strategi for Digital Velfærd (2013-2020) er der 

nedsat et Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på 

handicapområdet, som årligt skal afrapportere sit arbejde til Styregruppen for 

strategi for digital velfærd. Arbejdet i forummet afsluttes med en slutrapport 

ultimo maj 2016. 

Baggrund 

Der er brug for systematisk at følge og vurdere udviklingen på det 

teknologiske område, der de sidste ti år har skabt nye muligheder for 

mennesker med handicap.  

Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på 

handicapområdet skal bidrage til at sikre et bedre overblik over nye 

teknologier og deres effekter, så velafprøvede teknologiske løsninger bliver 

implementeret der, hvor det samlet set er hensigtsmæssigt. 

NOTAT 

Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre 

udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet 

Fra: Socialstyrelsen 

Til: Styregruppen for Strategi for Digital Velfærd 

Resumé: Slutrapporten redegør for samarbejdsforummets 

vurderinger af anvendelsen af teknologi på 

handicapområdet og beskriver samarbejdsforummets 

øvrige arbejde. 
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Dermed er det overordnede formål med indsatsen at bidrage til en øget 

anvendelse af velafprøvede teknologiske løsninger, som kan skabe mere 

effektive og sammenhængende indsatser, der på én gang styrker 

selvhjulpenhed og uafhængighed for mennesker med handicap og skabe rum 

for bedre ressourceudnyttelse og effektivisering af indsatserne på 

handicapområdet. Endelig skal forummets drøftelser anvendes som input til 

målretning af initiativ 3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske 

løsninger i Strategi for Digital Velfærd (2013-2020). 

Løsning 

Der er i 2014 nedsat et forum med 25 medlemmer bestående af 

brugerrepræsentanter, fagfolk fra det sociale område, udvalgte kommuner, 

teknologikyndige og forskere. Samarbejdsforummet har afholdt to møder i 

2014, to møder i 2015 og et møde i 2016. 

På møderne skulle samarbejdsforummet skabe overblik over samt vurdere 

den velfærdsteknologiske udvikling og muligheder heri for at gavne 

mennesker med handicap. Der er afholdt fem møder i alt, heraf et afsluttende 

møde i indeværende år. Møderne var overordnet tilrettelagt, så deltagerne 

undervejs blev præsenteret for konkrete teknologier til bestemte målgrupper 

og tog på studiebesøg, der illustrerede, hvordan arbejdet med at udvikle og 

implementere teknologi på handicapområdet kunne organiseres både 

kommunalt og lokalt på f.eks. botilbud. Hertil var udarbejdet en plan for 

møderne i samarbejdsforummet. 

Samarbejdsforummet vurderede på baggrund af møderne, at anvendelse af 

hverdags- og mainstreamteknologi potentielt kunne understøtte borgere med 

handicap til et mere selvhjulpent og aktivt liv og samtidig potentielt frigøre 

personalemæssige ressourcer. 

 

Det indstilles, at styregruppen godkender nærværende slutrapportering. 

 

Procedure 

Jf. ovenstående. 

Kommunikation 

Ikke relevant. 
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Indkredsning af teknologi og fokusområder 

Samarbejdsforummet kan på baggrund af de fem afholdte møder pege på en 

række anvendelsespotentialer for brug af hverdags- og mainstreamteknologi på 

handicapområdet. 

 

Forummets fremtid 

Forummet fortsætter som lukket netværksgruppe i en mere uformel struktur på 

den digitale platform LinkedIn. Forummet har herefter ingen formel møderække og 

aktiviteter sker udelukkende så længe deltagerne har lyst. Deltagelse er frivillig. 

 

Gennemførte aktiviteter 

Der er indledningsvis gennemført en forundersøgelse med henblik på at 

kvalificere deltagersammensætningen samt afdække potentielle vidensbehov hos 

de forskellige aktører på området. Forundersøgelsen har været med til at 

kvalificere planerne for gennemførelsen af møderne i samarbejdsforummet. 

 

Møder i samarbejdsforummet  

Socialstyrelsen har udarbejdet en overordnet mødeplan med mål, tema, og output 

for hvert af de oprindelige seks møder, der var planlagt til afholdelse i perioden 

2014-2016. Det afsluttende møde blev fremrykket til første kvartal 2016 og er 

dermed det sidste i den planlagte møderække. 

 

Møderne har været tilrettelagt, så deltagerne undervejs er blevet præsenteret for 

konkrete teknologier og taget på studiebesøg, der illustrerede, hvordan arbejdet 

med at udvikle og implementere teknologi på handicapområdet kunne organiseres 

både kommunalt og lokalt på f.eks. botilbud. Igennem møderækken er 

samarbejdsforummet løbende blevet klædt på til at kunne identificere, vurdere og 

skabe overblik over lovende teknologier, der potentielt kan komme bestemte 

handicapgrupper til gavn og samtidig effektivisere indsatserne på området. 

 

Bilag 1 indeholder en oversigt over møderækken, og bilag 2 indeholder en 

oversigt over deltagerne i forummet. 
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På baggrund af samarbejdsforummets drøftelser og vurderinger på 5 møder 

præsenteres nedenfor de væsentligste af forummets pointer. 

 

Teknologier med anvendelsespotentiale 

Hverdags- og mainstreamteknologier vinder større indpas. Det drejer sig fx om 

skærm-, tablet- og smartphoneløsninger. Samarbejdsforummet vurderer, at denne 

type teknologier kan understøtte struktur i dagligdagen, kommunikation, sociale 

aktiviteter og mobilitet hos f.eks. borgere med fysiske funktionsnedsættelser såvel 

som borgere med kognitive handicap eller adfærdsforstyrrelser som f.eks. ADHD 

eller autisme. 

 

Samarbejdsforummet konstaterer endvidere, at hverdags- og mainstreamteknologi 

med fordel kan integreres med andre systemer, som gør borgeren mere 

selvhjulpen og i stand til at kommunikere med sin omverden. Det kan f.eks. være 

integration mellem en tablet og systemer til stemmestyring og/eller betjening af 

smarthomes, hvor en borger ved hjælp af en tablet selv kan styre lys, gardiner, 

døre, garderobeskabe og elevation af seng. Tabletten øger samtidig borgerens 

kommunikationsmuligheder, idet borgeren får reel mulighed for i højere grad at 

deltage på sociale platforme- og medier som f.eks. Skype. 

 

På baggrund af praksiserfaringer har samarbejdsforummet desuden drøftet 

økonomiske perspektiver ved brug af hverdags- og mainstreamteknologi. Det er 

forummets vurdering, at denne type teknologi på sigt bl.a. kan supplere de 

personalemæssige ressourcer, idet teknologierne kan bidrage til, at borgerne i 

højere grad bliver i stand til at klare sig selv i hverdagen. Forummet understreger 

dog her, at forudgående vurdering af den enkelte borgers funktionsevne er en 

afgørende forudsætning, ligesom indfrielse af de økonomiske potentialer stiller 

krav til uddannelse af personalet, der skal kunne understøtte borgeren i at benytte 

teknologien. 

 

Endelig vurderer forummet, at der er brug for et bedre vidensgrundlag for, hvilke 

effekter de nævnte løsninger har for borger, medarbejder og organisation. I dag er 

der ikke et tilstrækkelig vidensgrundlag til at træffe beslutning om at investere og 

implementere løsninger med dokumenteret effekt. Der er behov for mere viden om 

hvilke løsninger der virker, samt hvad man i implementeringsøjemed skal have 

fokus på for at få det til at virke. 
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Strukturelle forudsætninger og barrierer for anvendelse af velfærdsteknologi 

på handicapområdet 

 Borgeren bør være i centrum for nytænkning og udvikling af offentlige 

services, som indebærer brug af teknologi, der kan hjælpe borgeren med at 

blive mere selvhjulpen. Samarbejdsforummet understreger, at teknologien 

aldrig alene bør udgøre målet for en given indsats. En erkendelse af 

målgruppen og dennes behov og forudsætninger er afgørende for at træffe 

kvalificerede valg om brug af understøttende teknologi.  

 

 Strategisk og tværkommunalt samarbejde er nødvendigt for at opnå 

tilstrækkelig viden om forudsætninger, potentialer og effekter ved brug af 

teknologi på handicapområdet. Samtidig understreger forummet 

nødvendigheden af at tilrettelægge det kommunale arbejde med 

velfærdsteknologi på handicapområdet, så der sikres samarbejde og 

synergi i de tværfaglige strukturer i kommunerne.  

 

 Studier i brugen af teknologi, f.eks. hverdags- og mainstreamteknologi, vil 

øge grundlaget for en kvalificeret vurdering af de forandringsprocesser, der 

er forbundet med ibrugtagning af teknologi. Samarbejdsforummet 

efterspørger i den forbindelse, at der igangsættes undersøgelser, hvor 

afprøvning og udvikling af teknologi på handicapområdet i højere grad kan 

anskues som læreprocesser.  

 

 Lovgivningen bør understøtte ibrugtagning af teknologier, der viser 

potentiale f.eks. visse typer hverdags- og mainstreamteknologi som tablets 

og smartphones. Samarbejdsforummet gør opmærksom på behovet for at 

regulere praksis gennem lovgivning, der f.eks. anbefaler, at 

fagprofessionelle skal understøtte borgerne i at bruge de teknologiske 

redskaber, som den enkelte borger har brug for i dagligdagen. Der er behov 

for at synliggøre, hvad der allerede er muligt inden for de nuværende 

juridiske rammer. Lovgivningen fortolkes forskelligt, og der er brug for, at de 

ansvarshavende resortministerier giver klare udmeldinger på, hvad der er 

lovligt og ikke lovligt med henblik på ibrugtagning af ny teknologi. 

 

 For at understøtte anvendelse af velfærdsteknologi på handicapområdet er 

der behov for at gøre viden om velfærdsteknologi og teknologiforståelse 
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obligatorisk på både social-, sundhedsfaglige og pædagogiske 

grunduddannelser. Ligeledes er der behov for at oprette relevante 

efteruddannelser i regi af fx professionshøjskolerne. 

 

 


