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1. Ledelsesresumé  

I økonomiaftalerne for 2012 med KL og Danske Regioner tilsluttede parterne sig Den 

digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Det fremgår 
konkret af Aftale om kommunernes økonomi for 2012, at: ”Der gennemføres en udredning, der 
har som mål at udpege de dele af det sociale område, hvor der er stort 
effektiviseringspotentiale ved brug af ny teknologi. 
 
Resultaterne af analyser foretaget under ”Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det 

sociale område” viser overordnet, at udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger på det 
sociale område kan give væsentlige gevinster for de offentlige budgetter, samtidig med at 
kvaliteten i den offentlige service som minimum kan fastholdes.  
 
Arbejdet med ”Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område” har ført til 
identifikation af otte konkrete indsatser til videre analyse og bearbejdelse: 
 

• Udbredelse af hjælp til løft 
• Screening og forebyggelse 
• Effektiv brug og administration af hjælpemidler 
• Effektiv planlægning af vikaranvendelsen på ældreområdet 
• Smart home 
• Online velfærd 
• Fælles datagrundlag på tværs af aktørerne 
• Talegenkendelse  

 
Indsatserne er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: 
 

• Medfører teknologien øget effektivitet? (økonomisk potentiale) 
• Medfører teknologien bedre service? (kvalitativt potentiale) 
• Er teknologien moden til umiddelbart at blive anvendt?  
• Har området/indsatsen en stor volumen? 
• Er teknologien/løsningen let at implementere? 

 
Pleje og omsorg af ældre og handicappede er et opgaveområde1 med stor volumen og en 
række standardiserede ydelser. Det vurderes på den baggrund, at der vil være god mulighed 
for at implementere velfærdsteknologiske løsninger inden for området med deraf følgende 
effektiviseringsgevinster.  
 

                                                 
1 Der gøres opmærksom på, at der i udgiftsopgørelsen arbejdes med to forskellige opgørelsesmetoder, 
henholdsvis opgaveområde og fagområde. De to opgørelsesmetoder er delvist overlappende. Der henvises til 
afsnit 4.1 for nærmere beskrivelse. 
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Det vurderes, at der ikke p.t. kan forventes store produktivitetsgevinster ved at 
implementere konkrete velfærdsteknologiske løsninger inden for fagområderne2 
”Handicappede og udsatte voksne” samt ”Udsatte børn og unge”. Udviklingen af 
områdespecifikke it-baserede sagsbehandlingssystemer (henholdsvis DHUV og DUBU) 
forventes at føre til en øget indsigt i sammenhængen mellem tiltag og effekt, en af de 
skitserede udfordringer på det sociale område. Der kan dog stadig være en række 
kvalitative gevinster ved indførelse af konkrete velfærdsteknologier fx på handicapområdet. 
 
Erfaringer fra gennemførte projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi viser, at flere 
forhold har betydning for en vellykket implementering og efterfølgende gevinstrealisering. 
Det kan være mere generelle udfordringer såsom takststrukturer eller teknologier, som 
kræver en større initialinvestering og dermed har en længere realiseringshorisont i forhold 
til effekt og potentiale, men også teknologiens modenhed har betydning. Det kan også i 
høj grad være det forhold, at en vellykket implementering og efterfølgende 
gevinstrealisering forudsætter stærk ledelsesforankring samt evne og vilje i organisationen 
til at gennemføre forandring. 
 

2. Indledning 

I økonomiaftalerne for 2012 med KL og Danske Regioner tilsluttede parterne sig Den 

digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Med denne 
tilslutning blev det ligeledes aftalt at udarbejde Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi i 
fællesskab mellem regeringen og KL. Udredningen indgår som initiativ 5.1 i den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
 

Det fremgår af Aftale om kommunernes økonomi for 2012, at: 
”Der gennemføres en udredning, der har som mål at udpege de dele af det sociale område, hvor der er stort 

effektiviseringspotentiale ved brug af ny teknologi. Fonden for Velfærdsteknologi forestår 

udredningsarbejdet i samarbejde med Socialministeriet og KL. Eksperter og praktikere inddrages i 

arbejdet.” 

 
Nærværende afrapportering præsenterer resultaterne af arbejdet med Udredning om udbredelse 

af velfærdsteknologi på det sociale område. Der er efter afslutning af arbejdet hermed i 
økonomiaftalerne for 2013 indgået aftale med KL og Danske Regioner om at udarbejde en 
digitaliseringsreform af velfærdsområderne, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for 
2014. Afrapportering af udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område vil indgå i 
det videre arbejde hermed og giver en række bud på indsatser til kvalificering i det videre 
arbejde frem mod en digitaliseringsreform af velfærdsområderne. 
 

                                                 
2 Jf. tekst i note 1. 
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3. Baggrund 

Det danske samfund vil i løbet af de kommende årtier stå over for en række demografisk 
betingede udfordringer, idet antallet af ældre vil stige, samtidig med at der vil være et fald i 
antal erhvervsaktive pr. pensionist, jf. figur 1: 
 
Figur 1: Befolkningsfremskrivning 2012-2040 
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Kilde: Danmarks Statistik 
 
En befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at gruppen af +70-årige stiger 
med 84 pct. i perioden 2012-2040, mens den unge del af befolkningen og den 
erhvervsaktive del af befolkningen holder sig nogenlunde konstant i samme periode. 
Samlet set forventes befolkningstallet at stige ca. 9 pct. i perioden 2012-2040. Der vil 
dermed være et fald i antal erhvervsaktive pr. pensionist. Ifølge Danmarks Statistik vil 
antallet af erhvervsaktive pr. pensionist falde fra godt 3,5 i 2010 til ca. 2,5 i 2025 og godt 
2,0 i 2050. Populært sagt skal færre altså forsørge flere i fremtidens Danmark. Når andelen 
af befolkningen i den erhvervsaktive alder forholdsmæssigt falder, vil udgiftsbyrden pr. 
erhvervsaktiv til velfærdsydelser såsom folkepension, sygehuse, ældrepleje m.v. alt andet 
lige stige.  
 
Den demografiske udvikling rejser spørgsmålet, hvordan digitalisering kan bruges til at 
gøre borgerne mere selvhjulpne for derved dels at reducere presset på arbejdskraft og dels 
reducere presset på de offentlige udgifter.  
  
Socialområdet er et medarbejderintensivt område. En stor del af det, der leveres inden for 
socialområdet, er menneskelig arbejdskraft til at udføre fx pleje og omsorg af forskellig art. 
Samtidig er socialområdet et stort serviceområde, der blandt andet omfatter fagområderne 
”Ældre”, ”Handicappede og udsatte voksne” samt ”Udsatte børn og unge”. Udgifterne 
alene på disse fagområder er samlet set steget med knap 15 pct. fra 71 mia. kr. til 82 mia. 
kr. i perioden 2002 – 2010, jf. volumenanalyse på socialområdet.3 
 

                                                 
3 Kilde: de kommunale regnskaber, Social- og Integrationsministeriets beregninger. 
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Af de nævnte fagområder udgør ”ældre” det største udgiftsområde med 37,1 mia. kr. i 
2010. Det er dertil et område, hvor der over de næste årtier forventes en betydelig 
udgiftsvækst, idet der på baggrund af befolkningsprognoser kan forudses en kraftig 
stigning i antallet af ældre, jf. figur 1 ovenfor. Særligt antallet af ældre over 75 år stiger kraftigt 
og forventes om ca. 30 år at være fordoblet. Der må derfor alt andet lige forventes 
tilsvarende øgede udgifter til offentlig service som personlig og praktisk hjælp, 
hospitalsindlæggelser, genoptræning, hjælpemidler m.v.  
 
Det sociale område er endvidere kendetegnet ved begrænset digitalisering set i forhold til 
områdets størrelse. Ligeledes er der inden for det sociale område generelt i dag meget lidt 
viden om sammenhængen mellem tiltag og effekt, ligesom erfaringer på socialområdet har 
vist, at der er en stor udbredelses- og implementeringsudfordring ved indførelse af 
digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger. 
 
Kombinationen af den forventede høje udgiftsvækst på det sociale område i fremtiden og 
behovet for at reducere presset på den arbejdskraft, som skal levere den offentlige service, 
samt manglen på viden om sammenhæng mellem tiltag og effekt inden for området gør det 
relevant at udvikle og understøtte redskaber og metoder til produktivitetsforbedring samt 
bedre og mere dokumenteret styring.  

3.1. Fremgangsmåde  
Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi er gennemført på baggrund af en række 
delanalyser:  
 
• Volumenanalysen af det sociale område omfatter udgifter, udgiftsdrivere, antal 

ansatte og antal borgere på fagområderne ”Ældre”, ”Handicappede og udsatte 
voksne” samt ”Udsatte børn og unge” 

• Rapportscanningen afsøger eksisterende viden vedrørende digitalisering 
overvejende på det sociale område  

• Den generelle ABT-analyse beskriver erfaringer fra Fonden for Velfærdsteknologi 
i forhold til hvilke velfærdsteknologier, som har potentiale, hvor de har været 
anvendt og hvordan, samt kendte resultater og barrierer4 

• ABT-analysen af det sociale område beskriver Fonden for Velfærdsteknologis 
erfaringer med velfærdsteknologiske projekter på det sociale område5 

• Markedsscanningen afsøger anvendelsen af velfærdsteknologier på andre 
sektorområder og mulighederne for at overføre disse teknologier til socialområdet     

• I Kommuneanalysen har en række kommuner og øvrige videnspersoner via 
tilrettelagte workshopforløb kvalificeret og vurderet 20 forskellige 
velfærdsteknologiske løsninger  

• En konceptuel afprøvning, hvor forslag til initiativer og indsatser er afprøvet 
konceptuelt på en række kommuner. 

                                                 
4 ABT-fonden blev med Finanslov 2012 omlagt til Fonden for Velfærdsteknologi. I afrapporteringen bruges 

fondens nuværende navn. 
5 Jf. foregående note. 
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Resume af de enkelte analyser er vedlagt som bilag 1-66. Analyserne har udgjort grundlaget 
for styregruppens beslutning om prioritering af det videre arbejde. 
 

4. Udfordringer og løsninger på det sociale område 

Som det fremgår af baggrunden for igangsættelse af Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi 

på det sociale område, nødvendiggør en række udfordringer på det sociale område en 
nytænkning af den måde, hvorpå der i dag leveres offentlig service inden for området.  

4.1. Udfordringer på det sociale område 
De adspurgte kommuner peger på en række generelle udfordringer for det sociale område, 
jf. kommuneanalysen:  

• Økonomiske udfordringer  
• Snitfladeproblemer 
• Silotænkning og utilstrækkelig koordinering mellem forvaltninger 
• Øgede krav til dokumentation 
• Stigende mængde og kompleksitet  
• Øgede forventninger fra borgere 
• Arbejdsmiljø. 

 
Hertil kommer det stigende offentlige udgiftspres på baggrund af den forventede 
befolkningsudvikling. Tabel 1 viser udgiftsudviklingen på fagområderne: ”Ældre”, 
”Handicappede og udsatte voksne” samt ”Udsatte børn og unge” i perioden 2002 – 2010, 
jf. volumenanalyse på socialområdet: 
 
Tabel 1: Udgifter på socialområdet, samlet set på fagområderne 

Mia. kr. 
(2011-pl) 

2002 

 
 

2003 

 
 

2004 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

 
 

2010 

Vækst i 
pct.   
2002-2010 

Ældre 33,5 33,4 34,1 34,7 35,2 35,9 35,9 37,3 37,1 11 
Handicappede 
og udsatte 
voksne  25,0 25,4 26,0 26,8 27,7 27,6 28,9 29,7 29,6 18 
Udsatte børn 
og unge  12,9 12,9 12,9 13,1 13,4 13,5 14,5 15,4 15,3 19 

I alt 71,4 71,6 73,0 74,6 76,3 76,9 79,3 82,5 82,0 15 

Kilde: De kommunale regnskaber, Social- og Integrationsministeriets beregninger 
Anm. Tallene er ikke fuldt sammenlignelige fra år til år som følge af databrud. 

 
Det ses af tabel 1, at der i de seneste ti år er sket en markant vækst i udgifterne inden for 
alle tre fagområder. Relativt set er den største vækst sket inden for fagområdet ”Udsatte 
børn og unge”, men dette område er samtidig det mindste udgiftsmæssigt. Fagområdet 
”Udsatte børn og unge” er endvidere kendetegnet ved kompliceret sagsbehandling og 
meget lidt viden om sammenhængen mellem tiltag og effekt. Disse problemstillinger er det 

                                                 
6 Der er ikke referat af rapportscanningen. 
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nye sagsbehandlingssystem, DUBU, designet til at forbedre, se afsnit 4.3 for nærmere 

beskrivelse. De konkrete ydelser, som visiteres inden for området, fordeler sig på 
henholdsvis anbringelser og forebyggende indsatser. Det vurderes, at potentialet ved øget 
teknologianvendelse inden for disse ydelser er begrænset. 
 
Fagområdet ”Ældre” udgør, jf. tabel 1, det største udgiftsområde inden for socialområdet. 
Set i sammenhæng med den forventede befolkningsudvikling synes det derfor mest oplagt 
som område for yderligere tiltag med implementering af velfærdsteknologi.  
 
For en nærmere analyse af udgiftsfordelingen anvendes i det følgende en opdeling i 
opgaveområder frem for fagområder. Udgiftsfordelingen på opgaveområder baserer sig på 
registreringer via den kommunale kontoplan7. En nærmere analyse af udgiftsfordelingen 
indenfor opgaveområdet ”Ældre og handicappede” fremgår af tabel 2: 
 
 Tabel 2: De samlede samt væsentligste udgifter på de enkelte opgaveområder 

 Vækst i pct. Mia. kr. (2011-pl) 

2007 2008 2009 2010  2002-2010 

 Pleje og omsorg til ældre og handicappede i alt  

Herunder: 

39 36,8 38 41,8 7 

Personlig og praktisk hjælp mv.  29,3 30,1 30,1 29,3 0 

      Herunder personlig og praktisk hjælp mv. 

        I eget hjem 13,2 13,6 13,3 12,9 -2 

       I plejebolig mv. 16,1 16,5 16,8 16,4 2 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,3 1,5 1,7 1,7 27 

Forebyggende indsats 2,6 3,2 4 4,9 86 

Hjælpemidler  3,8 3,.9 3,.8 3,7 -3 

Kilde: Volumenanalyse på socialområdet 
Anm. De årlige udgifter vises i afrundede tal, hvilket forklarer afvigelsen ovenfor til væksten i pct. 
Anm. De specificerede poster i tabellen er ikke udtømmende for den samlede underkonto 5.32 ”Pleje og omsorg m.v. af 
ældre og handicappede”, hvorfor de specificerede opgaver ikke summer til posten ”i alt”. 
Anm. I tabellen og de følgende afsnit behandles ældre- og handicapudgifterne til pleje og omsorg under ét, da udgiften 
figurerer således i den kommunale kontoplan.  
Anm. I forbindelse med kommunalreformen er der sket en omfordeling af opgaver mellem kommuner og 
amter/regioner. Tabellen viser alene perioden 2007-2010, hvor kommunerne har haft det fulde ansvar for opgaveløsning 
på det sociale område. 

 
Igen er det ikke nødvendigvis opgaveområder med størst udgiftsvækst, i dette tilfælde 
genoptræning og forebyggende indsats, der giver den største volumen ved effektivisering 
og dermed har potentiale for investeringer i velfærdsteknologi. Der kan dog være stort 
potentiale ved konkrete løsninger, som fx den foreslåede indsats 6.1.2 ”Screening og 
forebyggelse”, som omhandler forebyggelse af tryksår hos borgere, der tilses af 
hjemmesygeplejen.  
 
Et væsentligt parameter ved indførelse af velfærdsteknologi er, at teknologien skal bidrage 
til forbedret produktivitet indenfor anvendelsesområdet. Dette medfører, at jo større 
                                                 
7 Opgørelsen af udgifter på hhv. fagområder og opgaveområder er overlappende. Som det fremgår af tabel 2 dækker opgaveområdet 

”pleje og omsorg” både ældre og handicappede og går dermed på tværs af opdelingen på fagområder. Nærværende opgørelse på 

opgaveområde er baseret på den kommunale kontoplan (konto 5.32 ”Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede”). 
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volumen en opgave har, jo højere vil potentialet for effektivisering være ved indførelse af 
velfærdsteknologiske løsninger. Der kan inden for det enkelte område være gode løsninger 
til forbedring af både produktivitet og kvalitet, men i en samfundsmæssig optik vil opgaver 
med stor volumen være mere attraktive for velfærdsteknologiske investeringer. 
 
Opgaven med den største volumen er helt overvejende ”personlig og praktisk hjælp mv.”, 
som udgør ca. 2/3 af den samlede udgift inden for pleje og omsorg. Der vurderes at være 
potentiale for indførelse af velfærdsteknologiske løsninger i pleje- og omsorgsindsatsen 
både til gavn for medarbejdere i form af forbedret arbejdsmiljø og til gavn for borgerne i 
form af forbedret servicekvalitet. Et eksempel herpå er indsats 6.1.1. ”Udbredelse af hjælp til 

løft”, som afhjælper de tunge løft i forbindelse med forflytninger og samtidig i højere grad 
inddrager borgeren i forflytningsprocessen. 

4.2. Brugerne er klar til velfærdsteknologi 
Netop borgernes oplevelse af velfærdsteknologiske tiltag er et vigtigt aspekt af 
implementeringen. Fonden for Velfærdsteknologis erfaringer fra gennemførte projekter 
generelt, samt specifikt på det sociale område, er, at borgerne langt overvejende er positive 
over for brugen af velfærdsteknologi efter at have prøvet det. Dette gælder fx 
demonstrationsprojektet forud for indsats 6.1.1 ”Udbredelse af hjælp til løft”.8 

 
Nye undersøgelser foretaget af henholdsvis KL og Ældresagen viser, at danskerne generelt 
er positivt indstillede over for indførelse af velfærdsteknologiske løsninger i ældreplejen.9 
Disse undersøgelser bekræfter resultaterne af KLs undersøgelse fra 201110, hvor en meget 
stor del af de adspurgte – uanset alder – foretrak velfærdsteknologi som hjælper i en 
plejesituation. Undersøgelsen viste endvidere, at motivationen for ønsket om brug af 
velfærdsteknologi i høj grad var baseret på en følelse af at kunne bevare værdighed og 
kontrollen over eget liv.   

4.3. Igangværende initiativer på det sociale område   
Forud for Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område er der allerede flere 
initiativer i gang inden for det sociale område. Særligt to initiativer forventes at bidrage 
betydeligt til digitaliseringen af sagsbehandlingen på det sociale område og derved 
imødekomme en række af de beskrevne udfordringer i form af forbedret kvalitet og 
dokumentation i sagsbehandlingen samt derigennem forbedret ledelsesinformation og 
gennemsigtighed i forhold til sammenhængen mellem tiltag og effekt. Begge initiativer er 
del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og beskrives i initiativ 5.5. ”Bedre 
it-redskaber på det specialiserede socialområde”. 
 
Fagområdet ”Udsatte børn og unge” 11  

                                                 
8 Jf. den generelle ABT-analyse samt ABT-analysen af det sociale område. 
9 Analyse foretaget af KMD Analyse for KL, http://www.kmd.dk/da/om_kmd/kmd_analyse/pages/kmd_analyse.aspx. Analyse 
foretaget af YouGov Zapera for Ældresagen, http://www.aeldresagen.dk/presse/nyheder/Sider/Danskerne-frygter,-at-nye-
ressourcer-bliver-sparet-væk.aspx?emne=Omsorg+og+pleje. Der er tale om undersøgelser blandt borgere, der ikke selv har 
erfaringer med velfærdsteknologi. 
10 Analyse foretaget af You-Gov for KL’s nyhedsbrev momentum, http://www.kl.dk/Momentum/momentum2011-8-1-id90275/ . 
11 Kilder: Socialrådgivernes fagblad ”Socialrådgiveren”: www.socialrdg.dk; KL: www.kl.dk/born-og-unge; Social- og 
Integrationsministeriet: www.sm.dk/nyheder (dateret 3. juni 2012) 
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DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge) er et it-baseret sagsbehandlingssystem til 
sagsbehandlere, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Systemet er udviklet i 
et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og KL med Kombit som 
leverandør. 
 
DUBU understøtter, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningens krav 
og støtter sagsbehandleren i en fagligt god udredning af barnets behov for hjælp. DUBU er 
desuden med til at lette overleveringen af oplysninger mellem kommuner, f.eks. når en 
familie med børn, der har brug for hjælp, flytter fra én kommune til en anden. 
 
Derudover leverer DUBU-systemet direkte adgang til ledelsesinformation, som betyder, at 
den interne dialog i kommunen om indsatser og økonomiske prioriteringer kan foregå på 
et mere oplyst socialfagligt grundlag. 
 
44 kommuner har allerede valgt at implementere DUBU. Staten og KL har aftalt, at mindst 
80 pct. af kommunerne skal være brugere af DUBU i 2015.12  
 
Fagområdet ”Handicap- og udsatte voksne” 13 
Social- og Integrationsministeriet og KL har ligeledes etableret et samarbejde om 
digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne området (DHUV).  
 
Målet med digitaliseringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles 
metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret 
indsats med borgeren i centrum. Projektet skal således være med til at sikre: 
• Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af 

sociale tilbud  
• En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger  
• Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik 

på bedre faglig og økonomisk styring  
• Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, 

kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, 
beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder  

• Administrative lettelser i sagsbehandlingen.  
 
Projektet modtager støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi. 

4.4. Forudsætninger for indførelse af velfærdstekno logi på det sociale område  
Som tidligere anført er det sociale område karakteriseret ved at være et 
medarbejderintensivt område. Ydermere er det et område med en faglig identitet 
karakteriseret ved fokus på omsorg for mennesker. Ligesom for andre områder med stærk 
faglig identitet, kræver omstilling af arbejdsgange med øget brug af velfærdsteknologi 
derfor et særligt ledelsesmæssigt fokus. 

                                                 
12 Aftalt ifm. aftale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015: 
http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Fart-paa-brugen-af-teknologi-i-den-sociale-indsats 
13 Kilder: KL: www.kl.dk/dhuv; Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.dk/dhuv;  
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Erfaringer fra gennemførte projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi viser, at 
teknologiens modenhed er af stor betydning for en vellykket implementering og 
efterfølgende gevinstrealisering. Der kan dog også være tale om mere generelle 
udfordringer såsom takststrukturer eller teknologier, som kræver en større initialinvestering 
og dermed har en længere realiseringshorisont i forhold til effekt og potentiale. 
 
En anden erfaring fra Fondens for Velfærdsteknologis projekter er, at teknologien alene 
ikke er nok til at sikre en succes. En vellykket implementering kræver ændringer i 
indarbejdede arbejdsgange og mange gange også organisatorisk tilpasning, samt vilje til at 
prioritere den realiserede gevinst. Disse forudsætninger kræver stærk ledelsesforankring 
samt evne og vilje i organisationen til at gennemføre forandring, jf. den generelle ABT-analyse. 
 
En forudsætning for, at gevinster ved digitalisering og indførelse af velfærdsteknologi reelt 
kan høstes, er, at den enkelte myndighed investerer betydelig organisatorisk kraft i 
implementering af løsningen. For at sikre fremdrift i udbredelse og implementering kan de 
indsatser, der umiddelbart forventes at kunne indgå i ØA14, derfor også omfatte en aftale 
om krav til implementeringsaktiviteter, fx: 
• Mål for udbredelse og effekt 
• Aftale om implementeringsansvar (central og decentral organisering samt evt. 

bistand afklares for hvert enkelt initiativ) 
• Opfølgning på udbredelse og resultater ved brug af velfærdsteknologi 
• En evt. statslig initialinvestering kan knyttes til konkrete resultater, fx i relation til 

udbredelseshastighed. 
 

5. Finansiering 

Regeringen og KL enige om at arbejde målrettet med effektivisering af den kommunale 
opgaveløsning inden for den eksisterende økonomiske ramme: 
 
”Den nye moderniseringsaftale indebærer konkret, at regeringen såvel som kommunerne hver vil gennemføre 
initiativer for i alt 750 mio. kr. frem til 2014. […] Kommunerne kan anvende de frigjorte ressourcer til 
at forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale behov.” 
(Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013) 

 
Det fremgår ligeledes af økonomiaftalerne for 2013, at Regeringen, KL og Danske 
Regioner er enige om, at der skal udarbejdes en digitaliseringsreform af 
velfærdsområderne, som kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2014. Af aftalen fremgår 
en række principper, som lægger rammerne for det videre arbejde: 
 
”Reformen skal fastlægge retningen for den offentlige sektors arbejde med velfærdsteknologi i årene fremover 
og skal ses i forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt arbejdet med sundheds-it, 
udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område samt telemedicin. I forbindelse med 
reformarbejdet vil der blive udarbejdet målsætninger for øget digitalisering af velfærdsområderne på 
baggrund af analyser og business cases, ligesom der vil blive fremsat forslag til ændrede rammebetingelser og 
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forslag til udvikling og udrulning af konkrete velfærdsteknologier. Der fokuseres særligt på de indsatser og 
metoder, der reducerer ressourceforbruget. I arbejdet tages udgangspunkt i de temaer, der er identificeret som 
led i det forberedende arbejde. Som led i arbejdet med reformen er regeringen, KL og Danske Regioner enige 
om, at gevinster ved investeringer i it og teknologi skal synliggøres, og at finansieringen til udvikling og drift 
af nye fælles it-løsninger og teknologier som udgangspunkt påhviler den eller de parter, som opnår 
gevinsterne.” 
(Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013, bilag 2) 
 
I overensstemmelse med tilkendegivelserne i økonomiaftalerne for 2013 har styregruppen 
for Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område drøftet fire modeller for 
finansiering af de foreslåede initiativer. 

5.1. Finansiering 
Der er i analysearbejdet drøftet følgende fire idealtypiske modeller for finansiering af det 
videre arbejde med de enkelte initiativer: 
1. Analyse med henblik på udarbejdelse af en konkret initiativbeskrivelse 
2. Storskalaprojekt 
3. National implementering 
4. Udbredelsesstøtte.   
 
Det bemærkes, at institutioner omfattet af budgetvejledningen ligeledes skal opfylde 
betingelser til it-projekter i regi af Statens it-projektråd. 
 
Erfaringerne fra Fonden for Velfærdsteknologi viser, at projekter i regi heraf typisk er 
startet som en afprøvning i form af et demonstrationsprojekt, fx i størrelsen 3-5 
kommuner. Erfaringerne fra et demonstrationsprojekt udgør et solidt grundlag for en 
analyse (1), som kan danne baggrund for afprøvning – og evt. tilpasning – i et 
storskalaprojekt (2). Disse konkrete erfaringer vil herefter kunne danne grundlag for en 
national implementering (3) eller mulighed for udbredelsesstøtte (4).   
 
Analyse med henblik på udarbejdelse af konkret initiativbeskrivelse 

Ved ikke fuldt modne projekter/løsninger kan der afsættes begrænsede midler til yderligere 
analyse af et givent tema eller indsats med henblik på beskrivelse af et konkret initiativ. 
Dokumenterede gevinster/potentialer kan drøftes i forbindelse med 
økonomiforhandlingerne.  
 
Storskalaprojekt 

Storskalaprojekter forudsætter, at der foreligger en positiv business case fra et pilot- eller 
demonstrationsprojekt. Et storskalaprojekt gennemføres med henblik på at foretage en 
afprøvning – samt eventuelt et vist element af udvikling/tilpasning – af en ny løsning. 
Projektet skal sikre et solidt og dokumenteret grundlag af løsningen med henblik på evt. 
national implementering. Modellen svarer til den model, som er anvendt i forbindelse med 
aftalen om initiativet ”national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering”, jf. telemedicinsk 

handlingsplan. Finansiering af storskalaprojekter sker i henhold til ovenstående 
finansieringsprincipper. Aftale herom træffes i forbindelse med økonomiforhandlinger.  
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National implementering 

Ved national implementering forstås større nationale projekter, der har til formål i større 
omfang at implementere nye modne og velafprøvede løsninger som varige løsninger i den 
offentlige sektor. Aftale om national implementering træffes som udgangspunkt i 
forbindelse med økonomiforhandlinger.  
 
Udbredelsesstøtte 

Med udbredelsesstøtte forstås støtte til modne og velafprøvede løsninger med en positiv 
business case, som har vist deres værd i praksis. Der kan afsættes centrale midler til 
udbredelse af løsninger forudsat, at der kan opnås enighed med relevante parter om 
gevinster samt medfinansiering. Hvis der kræves investeringer, afholdes disse lokalt af den 
eller de parter, som opnår gevinsterne.  
 

6. Indsatsområder 

6.1. Indsatsområder  
Styregruppen har på baggrund af de gennemførte analyser, som indgår i udredning om 
udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område, peget på følgende indsatser som 
velegnede til yderligere analyse m.v.:  

• 6.1.1. Udbredelse af hjælp til løft 
• 6.1.2. Screening og forebyggelse 
• 6.1.3. Talegenkendelse  
• 6.1.4. Effektiv brug og administration af hjælpemidler 
• 6.1.5. Effektiv planlægning på ældreområdet (planlægning af vikarer) 
• 6.1.6. Smarthome 
• 6.1.7. Online velfærd 
• 6.1.8. Fælles data mellem myndigheder og leverandører 

 
Det skal bemærkes, at yderligere et initiativ har været prioriteret af styregruppen: ”National 

implementering af telemedicinsk sårvurdering”. Initiativet indgår i ”Aftaler om den kommunale og 

regionale økonomi for 2013”, hvorfor det ikke behandles yderligere i nærværende 
afrapportering. 
 
Indsatserne er udvalgt på baggrund af følgende kriterier, jf. kommuneanalysen: 

• A. Medfører teknologien øget effektivitet? (økonomisk potentiale) 
• B. Medfører teknologien bedre service? (kvalitativt potentiale) 
• C. Er teknologien moden til umiddelbart at blive anvendt?  
• D. Har området/indsatsen en stor volumen? 
• E. Er teknologien/løsningen let at implementere? 

 
De konkrete indsatser er valgt på baggrund af en afvejning af ovenstående kriterier, 
hvorfor der vil være forskelle i fx graden af modenhed eller barrierer ved implementering.   
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I det følgende præsenteres kort de udvalgte indsatsområder, idet der henvises til 
hjemmeside for Fonden for Velfærdsteknologi for uddybende beskrivelser af igangværende 
og afsluttede projekter.  
 

6.1.1. Udbredelse af hjælp til løft 
 
Beskrivelse af indsats 
En stationær rumdækkende loftlift sættes op hos borgeren. Hjælp til forflytning er hyppig i 
ældreplejen, og som regel er det nødvendigt at være to medarbejdere om det. Med en 
rumdækkende loftlift kan forflytninger i op til tre ud af fire tilfælde varetages af én frem for 
to medarbejdere. Tabel 3 angiver vurdering af indsatsen ud fra de anførte kriterier: 
 

Tabel 3. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Opgaven kan i op mod 75 pct. af tilfældene løses af én i stedet for to 

medarbejder. Bidrager til forbedret løfteteknik og dermed arbejdsmiljø 

 

 B. Bedre service Borgeren føler sig i højere drag inddraget i forflytningsprocessen  
 C. Teknologiens modenhed Teknologien vurderes at være moden til udbredelse  
 D. Opgavevolumen Stor og stigende med større ældre-population. Mange ældre forflyttes 

flere gange dagligt. 

 

 E. Implementerbarhed Vurderes at være god, dog fokus på omlægning af arbejdsgange og 

realisering af gevinst 

 

   
 
Erfaringer 
Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen) har fra januar 2009 til december 2010 gennemført et 
demonstrationsprojekt om afprøvning af nye hjælpemidler til forflytning af borgere på 
plejecentre i kommunerne. Projektet er gennemført i samarbejde med tre kommuner og 
Hjælpemiddelinstituttet14. Ca. 200 borgere og 770 medarbejdere har været involveret i 
projektforløbet. Erfaringer fra projektet viser, at en ændring i arbejdsrutiner ikke alene 
indtræder med installation af nye hjælpemidler men i høj grad afhænger af ledelsesmæssigt 
fokus og vilje til at implementere nye arbejdsgange. Med brug af de valgte hjælpemidler har 
projektets resultater vist, at op til 75 pct. af forflytningerne i ældreplejen fremover vil 
kunne varetages af én medarbejder.  
 
Tabel 4 gengiver en række nøgletal fra det gennemførte projekt. Der gøres opmærksom på, 
at estimater vedrørende national skalering er foretaget i projektet og således ikke er 
validerede beregninger foretaget i forbindelse med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi 
på det sociale område. 
 

Tabel 4. Nøgletal fra projekt ”Loftslifte til forfl ytning af ældre og svage borgere” 

  Projektperiode: 1. januar 2009 – 31. december 2010 

                                                 
14 Hjælpemiddelinstituttet er efterfølgende fusioneret med Socialstyrelsen i Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og 

Socialpsykiatri (ViHS), som hører under Social- og Integrationsministeriet  
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  Resultater v. evaluering  

 Samlet projektomkostning 20,7 mio.  
 Bevilliget fra ABT-fonden 14,0 mio.  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet 10 åv  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet, brutto beløb15  3,6 mio.  
 Break even for projektet Ca. 5 år  
 Estimeret udgift til national implementering 550 mio.  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse > 500 åv  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse, brutto beløb16 250 – 330 mio.  
   
 
Videre muligheder 
Kommunerne vurderes generelt at være positive over for udbredelse af denne type 
velfærdsteknologi, idet løsningen adresserer en række af de udfordringer kommunerne ser 
på det sociale område, herunder økonomi, nedslidning og service, jf. kommuneanalysen. Det 
vurderes endvidere, at mange kommuner allerede har indkøbt teknologier, men ikke 
nødvendigvis fuldt ud implementeret den omlægning af arbejdsgange, som er nødvendig 
for at realisere effektiviseringspotentialet. Muligheden for udbredelse af løsningen kunne 
derfor evt. ligge i finansiering og udbredelse efter udbredelsesstøttemodellen, jf. afsnit 5.1. 
Dermed kan der skabes en målrettet indsats til at sikre udbredelse og ibrugtagning af 
forflytningsteknologier og omstilling af arbejdsgange fra to til én medarbejder.  En sådan 
indsats ville endvidere indfri målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis 
initiativ 5.3 ”Hjælp til løft”, hvoraf det fremgår: ”I 2012 undersøges grundlaget for et 
koordineret nationalt implementeringsprojekt nærmere”. 
 

6.1.2. Screening og forebyggelse 
 
Beskrivelse af indsats 
Indsatsen er overvejende en metode til ændrede arbejdsgange i forbindelse med 
forebyggelse af tryksår og indeholder ikke nødvendigvis en velfærdsteknologi. Metoden går 
ud på, at relevante borgere screenes og scores efter deres risiko for at udvikle tryksår. 
Herefter iværksættes en systematisk forebyggelsesindsats med særligt fokus på borgere med 
høj risiko. Tabel 5 angiver vurdering af indsatsen ud fra de anførte kriterier: 
 

Tabel 5. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Nedbringelse af antal tryksår vil alt andet lige spare ressourcer til 

behandling 

 

 B. Bedre service Færre tryksår vil medføre forbedret livskvalitet for de berørte borgere  
 C. Teknologiens modenhed I højere grad en arbejdsgangsændring end egentlig teknologi  

                                                 
15 Der er i angivelsen af besparelse ikke fratrukket omkostninger i projektet 
16 Det estimerede potentiale ved national udbredelse beror på udvidede beregninger foretaget i projektets business case, som er 
udarbejdet af Rambøll. 
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 D. Opgavevolumen Antallet af borgere der modtager sårpleje forventes at være stigende, jf. 

Sundhedsstyrelsen 

 

 E. Implementerbarhed God  
   

 
Erfaringer 
Universitetshospitalet i Århus har siden 1. januar 2011 arbejdet med et projekt til 
forebyggelse af tryksår ved hjælp af sensorlagner og en ny screeningsmetode for tryksår. 
Projektet har opnået særligt gode resultater med at anvende den nye screeningsmetode til 
at opspore patienter med høj risiko for at udvikle tryksår og et efterfølgende fokus på 
forebyggelse hos netop disse patienter. I projektets indledende faser er det lykkedes at 
forbygge således, at de sværeste typer af sår ikke er opstået. Samlet set er det lykkedes at 
nedbringe forekomsten af tryksår med over 45 pct.  
 
Det er forventningen, at forekomsten af tryksår opstået i regi af den kommunale pleje, 
tilsvarende kan reduceres markant.  
 
Tabel 6 gengiver en række nøgletal fra det igangværende projekt på sundhedsområdet. Da 
projektet ikke er afsluttet, er der alene tale om foreløbige resultater. Estimater vedrørende 
national skalering er ikke foretaget med henblik på udbredelse af screeningsmetoden fra 
sundhedsvæsenet til det kommunale område. Der er således ikke udarbejdet validerede 
beregninger i forbindelse med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område. 
 

Tabel 6. Nøgletal fra projekt ”Sensorlagner forebygg er liggesår” 

  Projektperiode: 1. januar 2011 – 30. juni 2012 (forventet slutdato) 

 

 

Resultater v. 

midtvejsmåling 

 

 Samlet projektomkostning 7,3 mio.  
 Bevilliget fra ABT-fonden 5,5 mio.  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet 51 åv  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet, brutto beløb17  18,2 mio.  
 Break even for projektet < 5 år  
 Estimeret udgift til national implementering Ikke beregnet  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse Ikke beregnet  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse, brutto beløb Ikke beregnet  
   

 
Videre muligheder 
Kommunerne vurderes generelt at være positive over for udbredelse af denne type 
forbedrede arbejdsgange inden for hjemmesygeplejen, idet løsningen adresserer en række 
af de udfordringer kommunerne ser på det sociale område, herunder økonomi og service, 
jf. kommuneanalysen. Det vurderes endvidere, at der på nuværende tidspunkt ikke er mange 
kommuner, som på eget initiativ har taget denne velfærdsindsats op og implementeret den 
i egne arbejdsgange. Muligheden for udbredelse af løsningen kunne være at gennemføre en 

                                                 
17 Der er i angivelsen af besparelse ikke fratrukket omkostninger i projektet 
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analyse af potentialet ved at indføre screeningsmetoden på det kommunale område, 
herunder udarbejdelse af en valideret national business case, jf. afsnit 5.1. En sådan indsats 
vil endvidere bidrage til at indfri målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis 
initiativ 5.4 ”Styrket digital rehabilitering”, hvoraf det fremgår: ”Fra 2012 foretages løbende en 
systematisk vurdering af, hvordan erfaringer fra en række kommuner […] kan understøtte en mere 

vellykket rehabilitering og genoptræning i eget hjem”.  
 

 6.1.3. Talegenkendelse  
 
Beskrivelse af indsats 
Talegenkendelse gør det muligt for medarbejderne at indtale tekst til et it-system frem for 
at anvende tastatur til indskrivning. Herved reduceres arbejdstiden til indskrivning, ligesom 
fleksibiliteten i det daglige arbejde øges, da de udførende medarbejdere eksempelvis kan 
foretage indtalingen ude hos borgerne. Tabel 7 angiver vurdering af indsatsen ud fra de 
anførte kriterier: 
 

Tabel 7. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Potentialet vurderes at være stort   
 B. Bedre service Vurderes uændret  
 C. Teknologiens modenhed Vurderes moden  
 D. Opgavevolumen løsningen vurderes at kunne implementeres på alle områder, hvor der er 

stor volumen på eksempelvis dokumentationsopgaver      

 

 E. Implementerbarhed Vurderes at kræve fokus implementeringsindsatsen, herunder 

omlægning af eksisterende arbejdsgange 

 

   

 
Erfaringer 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Aabenraa Kommune har gennemført et 
demonstrationsprojekt i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, hvor man har afprøvet 
talegenkendelsesteknologi i myndigheds- og udførerfunktioner, som begge er kendetegnet 
af et stort dokumentationsbehov. Erfaringen fra projektet er, at effektiviseringsgevinsten 
forudsætter et vedvarende fokus på implementering af teknologien og omlægning af 
eksisterende arbejdsgange.  
 
Andre steder i den offentlige sektor er der tilsvarende gode erfaringer med løsningen. På fx 
Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus er teknologien med til at 
effektivisere arbejdsgange og øge patientsikkerheden. 
 
Tabel 8 gengiver en række nøgletal fra det gennemførte projekt. Estimater vedrørende 
national skalering er foretaget i projektet og er således ikke validerede beregninger 
foretaget i forbindelse med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område. 
 

Tabel 8. Nøgletal fra projekt ”tal-i-sag” 
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  Projektperiode: 1. oktober 2010 – 31. marts 2012 

  Resultater v. evaluering  

 Samlet projektomkostning 3,2 mio.kr.  
 Bevilliget fra ABT-fonden 2,4 mio.kr.  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet 0,6 åv  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet, brutto beløb18  0,3 mio.kr.  
 Break even for projektet > 10 år  
 Estimeret udgift til national implementering Ikke beregnet  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse 50-99 åv  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse, brutto beløb19 25-50 mio.kr.  
   
 
Videre muligheder 

Kommunerne vurderes generelt at være positive overfor udbredelse og brug af 
talegenkendelsesteknologi, idet teknologiens modenhed har nået et punkt, hvor den 
modsvarer krav til brugervenlighed og stabil drift. Løsningen vurderes at adressere en 
række af de udfordringer kommunerne ser på det sociale område, herunder øgede 
dokumentationskrav og økonomi, jf. kommuneanalysen. Muligheden for udbredelse af denne 
løsning kunne være igangsættelse af et analysearbejde om talegenkendelsesteknologi, som 
skal afdække de fagområder og arbejdsgange, hvor der er størst potentiale ved brug af 
løsningen, ligesom en mulig kobling af løsningen til andre sektorområder kan undersøges. I 
analysearbejdet kan også indgå en afdækning af de tekniske krav til 
talegenkendelsesløsninger. 
 

6.1.4. Effektiv brug og administration af hjælpemidler 
 

Beskrivelse af indsats 
Der etableres bedre it-understøttelse og simplere administrative procedurer for særligt de 
simple og ukomplicerede sager om administration af hjælpemidler, som mange kommuner 
oplever at bruge uforholdsmæssig meget tid på. Det gælder f.eks. ved tildeling af 
hjælpemidler som badestole, krykker osv. 
 
Herudover er der også et effektiviseringspotentiale i forbindelse med brug af 
hjælpemidlerne. Alt for ofte bliver de bevilgede hjælpemidler ikke brugt efter hensigten, og 
i andre tilfælde er kommunerne ikke opmærksomme på, at der er et potentiale for at gøre 
borgeren mere selvhjulpen ved at bevilge et hjælpemiddel i stedet for praktisk bistand eller 
pleje. Tabel 9 angiver vurdering af indsatsen ud fra de anførte kriterier: 
 

Tabel 9. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Højere grad af selvhjulpenhed forventes at mindske behovet personlig  

                                                 
18 Der er i angivelsen af besparelse ikke fratrukket omkostninger i projektet 
19 Det estimerede potentiale ved national udbredelse beror på beregninger foretaget i projektets evaluering. 
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og praktisk hjælp 

 B. Bedre service Vil potentielt kunne resultere i en mere hensigtsmæssig tildeling af 

hjælpemidler og dermed større selvhjulpenhed 

 

 C. Teknologiens modenhed Indsatsen består dels af ændret arbejdsgang og dels af it-system. 

Vurderes at være modent 

 

 D. Opgavevolumen Set i sammenhæng med befolkningsudviklingen, må det forventes, at 

antallet af borgere, som har brug for et hjælpemiddel, vil være stigende 

 

 E. Implementerbarhed God  
   

 
Erfaringer 

Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen) har siden 1. februar 2011 forestået projekt ”Visitation 

og implementering af hjælpemidler” i samarbejde med tre kommuner. Projektet er støttet af 
Fonden for Velfærdsteknologi. 
 
Projektet fokuserer på visitation og brug af hjælpemidler. Målet er, at projektet skaber 
større sammenhæng og samarbejde på tværs af myndigheds- og leverandørniveauet i 
kommunen. Som et resultat reduceres borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, 
som ellers ville være nødvendig for borgeren uden de rette hjælpemidler.  
 
Tabel 10 gengiver en række nøgletal fra det igangværende projekt. Da projektet ikke er 
afsluttet, er der alene tale om foreløbige resultater. Estimater vedrørende national skalering 
er foretaget i projektet og er således ikke validerede beregninger foretaget i forbindelse 
med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område. 
 

Tabel 10. Nøgletal fra projekt ”Bedre tildeling af hjælpemidler gør ældre mere selvhjulpne” 

  Projektperiode: 1. februar 2011 – 1. oktober 2012 (forventet slutdato) 

 

 

Resultater v. 

nulpunktsmåling 

 

 Samlet projektomkostning 6 mio.  
 Bevilliget fra ABT-fonden 3,5 mio.  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet 7 åv  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet, brutto beløb20  2,5 mio.  
 Break even for projektet < 5 år  
 Estimeret udgift til national implementering Ikke beregnet  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse > 500  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse, brutto beløb Ikke beregnet  
   

 
Der er ikke gennemført demonstrationsprojekt i regi af Fonden for Velfærdsteknologi med 
henblik på bedre it-understøttelse af tildeling af hjælpemidler.  
 
Videre muligheder 

                                                 
20 Der er i angivelsen af besparelse ikke fratrukket omkostninger i projektet 
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Kommunerne vurderes generelt at være positive over for effektiviseringstiltag inden for 
hjælpemiddelområdet, idet løsningen adresserer en række af de udfordringer kommunerne 
ser på det sociale område, herunder økonomi og service, jf. kommuneanalysen. Det vurderes, 
at der på nuværende tidspunkt ikke er mange kommuner, som på eget initiativ har 
revurderet indsatsen omkring hjælpemiddelområdet eller udviklet bedre it-understøttelse 
på området. Muligheden for udbredelse af løsningen kunne i første omgang være at 
gennemføre en analyse med henblik på udarbejdelse af konkret initiativbeskrivelse, jf. afsnit 
5.1. Analysearbejdet kan eventuelt føre til udarbejdelse af beslutningsoplæg om 
iværksættelse af et initiativ i forbindelse med ØA14.   
 

6.1.5. Effektiv planlægning på ældreområdet (planlægning af vikarer) 
 

Beskrivelse af indsats 
Ved anvendelse af et onlinebestillingssystem til vikarer (fx Time Pool) og etablering af et 
internt vikarkorps er det muligt at reducere tidsforbruget i hjemmeplejen/bostøtten i 
forbindelse med den daglige planlægning og bestilling af vikarer samt optimere 
ressourceanvendelsen. Derudover forventes løsningen at indebære besparelser på udgifter 
forbundet med køb af vikarhjælp hos private udbydere.  
 
Løsningen er primært rettet mod vagtplanlæggere i hjemmeplejen og plejecentre samt i 
mindre grad også i bostøtteenheder og botilbud. Tabel 11 angiver vurdering af indsatsen ud 
fra de anførte kriterier: 
 

Tabel 11. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Ved mere effektiv vagt- og vikarplanlægning vil der potentielt være 

betydelige ressourcer at spare 

 

 B. Bedre service For borgeren kan det være mere trygt at have en fast række af 

medarbejdere og afløsere end ukendte vikarer der kommer i hjemmet 

 

 C. Teknologiens modenhed Høj  
 D. Opgavevolumen Antallet af borgere, der modtager hjemmepleje, må på baggrund af 

befolkningsprognosen forventes at stige de kommende år 

 

 E. Implementerbarhed God  
   

 
Erfaringer 

Slagelse Kommune har siden 1. marts 2011 arbejdet med projekt ”Internt vikarkorps med 

Time Pool metoden”. Der etableres et internt vikarkorps bestående af timelønnede vikarer 
samt ca. 10-15 pct. af den samlede medarbejderstab i ældreplejen. Dermed bliver en større 
del af medarbejderressourcerne afhængig af den konkrete efterspørgsel frem for af et 
geografisk/organisatorisk tilhørsforhold. Metoden minimerer ledig personalekapacitet og 
sikrer en effektiv anvendelse af personalekapaciteten på tværs af ældreplejen i kommunen.   
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Det forventes, at projektet resulterer i en optimering af de administrative processer med 
bestilling af vikarer, samt at en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne vil medføre, at 
udgifterne til eksterne vikarer falder. 
 
Tabel 12 gengiver en række nøgletal fra det igangværende projekt. Da projektet ikke er 
afsluttet, er der alene tale om foreløbige resultater. Estimater vedrørende national skalering 
er foretaget i projektet og således ikke er validerede beregninger foretaget i forbindelse 
med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område. 
 

Tabel 12. Nøgletal fra projekt ”Internt vikarkorps med Time Pool metoden” 

  Projektperiode: 1. marts 2011 – 1. september 2012 (forventet slutdato) 

 

 

Resultater v. 

nulpunktsmåling 

 

 Samlet projektomkostning 4,3 mio.  
 Bevilliget fra ABT-fonden 3,3 mio.  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet 27 åv  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet, brutto beløb21  9,7 mio.  
 Break even for projektet  < 5 år  
 Estimeret udgift til national implementering Ikke beregnet  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse > 500 åv  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse, brutto beløb Ikke beregnet  
   

 
Videre muligheder 

Kommunerne vurderes generelt at være positive over for effektiviseringstiltag inden for 
planlægning fx af ældreområdet, idet løsningen adresserer en række af de udfordringer, 
kommunerne ser på det sociale område, herunder økonomi og service, jf. kommuneanalysen. 
Det vurderes endvidere, at der på nuværende tidspunkt ikke er mange kommuner, som på 
eget initiativ har valgt at reorganisere de ansatte i hjemmeplejen ud fra principperne i Time 
Pool metoden. Muligheden for udbredelse af denne løsning kunne i første omgang være at 
afvente resultater fra konkret igangværende projekt, på baggrund af hvilke der kan tages 
stilling til konkrete fremadrettede aktiviteter.  
 

6.1.6. Smarthome 
 
Beskrivelse af indsats 
Digitalisering og teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Et 
flertal af danskerne vil således hellere have hjælp af teknologi frem for kommunale 
medarbejdere eller venner og familie, hvis de ikke længere selv kan spise, vaske sig eller gå 
på toilettet. Der kan derfor være et potentiale i at integrere velfærdsteknologi i danskernes 
hjem, herunder ældreboliger, så boligerne fremadrettet bliver mere intelligente – 
smarthome. Smarthome vil typisk bestå af teknologier, som understøtter ydelser inden for 

                                                 
21 Der er i angivelsen af besparelse ikke fratrukket omkostninger i projektet 
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både social- og sundhedsområdet. Tabel 13 angiver vurdering af indsatsen ud fra de anførte 
kriterier: 
 

Tabel 13. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Ved større selvhjulpenhed og mulighed for længere tid i eget hjem vil 

der potentielt være betydelige ressourcer at spare 

 

 B. Bedre service Smarthome teknologier kan potentielt gøre borgerne mere selvhjulpne 

og dermed i stand til at blive længere i eget hjem 

 

 C. Teknologiens modenhed Flere af teknologierne indenfor smarthome vurderes modne, andre 

mindre modne 

 

 D. Opgavevolumen Set i sammenhæng med befolkningsudviklingen, må der forventes et 

stigende behov for denne type løsning 

 

 E. Implementerbarhed En flerhed af smarthome teknologier er ikke af afprøvet i sammenhæng  
   

 
Erfaringer 
Der findes ingen koordinerede og samtænkte forsøg på dansk jord med smarthome. En 
række smarthome teknologier er afprøvet enkeltvis i en eller flere kommuner.  
 
Skotland har gennemført forsøg med smarthome teknologi, der er bredt implementeret i 
plejesektoren. Sensorer og alarmer kan fortælle det lokale sundhedscenter eller pårørende, 
om fx en dement borger forlader sin bopæl ligesom forskellige telemedicinske løsninger 
overvåger behovet for pleje og assistance. Tilsammen har de nye løsninger sparet det 
skotske sundhedsvæsen for knap 50 mio. pund i perioden 2006-2010. Halvdelen af den 
opnåede besparelse er sket, fordi patienter kan blive længere i eget hjem, mens en tredjedel 
af besparelserne skyldes, at patienter indlægges sjældnere på hospital. Knap 30.000 borgere 
har medvirket i storskalaafprøvningen i Skotland.22  
 
Videre muligheder 
Kommunerne vurderes generelt at være positive over for en samlet afprøvning af flere 
velfærdsteknologier som smarthome, idet løsningen forventes at adressere en række af de 
udfordringer kommunerne ser på det sociale område, herunder økonomi og service, jf. 
kommuneanalysen Muligheden for udbredelse af denne løsning kunne være at igangsætte et 
analysearbejde til vurdering af gevinster og udfordringer ved smarthome i Danmark, evt. 
med senere iværksættelse af egentlige koordinerede forsøg. En koordineret indsats med 
smarthome bør hente inspiration fra Skotland og indarbejde de tidlige erfaringer fra de 
enkelte danske kommuner, som er i gang med smarthome. 

6.1.7. Online velfærd 
 
Beskrivelse af indsats 

                                                 
22 Kilde: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/10/27154413/12 
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Installering af touchskærm med kamera i borgernes hjem vil potentielt set kunne 
understøtte leveringen af en række ydelser uden fagpersoners fysiske tilstedeværelse i 
borgernes hjem. Der er et stort potentiale på særligt ældreområdet, hvor der er en række 
ensartede ydelser, som en stor borgergruppe modtager, fx kontrol af medicinindtag, 
påmindelse om mad og væskeindtag, genoptræning og tryghedsbesøg. Tabel 14 angiver 
vurdering af indsatsen ud fra de anførte kriterier: 
 

Tabel 14. Vurdering af indsats 

   

 Kriterium Vurdering  

 A. Øget effektivitet Forventes at kunne frigive medarbejderressourcer, fx i form af mindre 

transporttid 

 

 B. Bedre service Vurderes uændret  
 C. Teknologiens modenhed Vurderes moden, dog kan hastigheden på netforbindelse i borgerens 

hjem være en udfordring 

 

 D. Opgavevolumen Opgavens volumen vurderes at være støt stigende i takt med det 

stigende antal ældre.  

 

 E. Implementerbarhed Vurderes at kræve særligt fokus på implementering ift. borgeren.  
   
 
Erfaringer 
I regi af Fonden for Velfærdsteknologi er igangsat et projekt med deltagelse af Aalborg, 
Aabenraa, Greve og Kerteminde Kommune, hvor der testes en løsning, som tilbyder 
borgeren en række velfærdsydelser via en touchskærm/videoskærm.  
 
Tilsvarende løsninger med touchskærme og online kommunikation afprøves også i andre 
kommuner. I Hjørring Kommune er igangsat demonstrationsprojektet Care@Home, som 
går ud på at omlægge arbejdsgange i forbindelse med udførelse af traditionelle 
velfærdsydelser til online kommunikation. I Hjørring-projektet kan hjemmeplejeren også 
tilgå kommunens omsorgssystem via touchskærmen. I Sønderborg Kommune afprøves en 
lignende løsning, hvor kommunikation til borgere og pårørende foregår via skærmen. 
Hjemmeplejeren kan også bruge skærmen til dokumentationsopgaver.  
 
Tabel 15 gengiver en række nøgletal fra det igangværende projekt i regi af Fonden for 
Velfærdsteknologi. Da projektet ikke er afsluttet er der alene tale om foreløbige resultater. 
Estimater vedrørende national skalering er foretaget i projektet og er således ikke 
validerede beregninger foretaget i forbindelse med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi 
på det sociale område. 
 

Tabel 15. Nøgletal fra projekt ”Online velfærd” 

  Projektperiode: 1. februar 2011 – 30. juni 2012 

 

 

Resultater v. 

nulpunktsmåling 

 

 Samlet projektomkostning 7,3 mio.kr.  
 Bevilliget fra ABT-fonden 5,4 mio.kr.  
 Arbejdskraftbesparelse i projektet 18 åv  



 

 24

 Arbejdskraftbesparelse i projektet, brutto beløb23  6,4 mio.kr.  
 Break even for projektet < 5 år  
 Estimeret udgift til national implementering Ikke beregnet  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse > 500 åv  
 Estimeret potentiale ved national udbredelse, brutto beløb Ikke beregnet  
   
 
Videre muligheder 

Kommunerne vurderes generelt at være positive overfor udbredelse af denne type 
velfærdsteknologi, idet løsningen adresserer en række af de udfordringer kommunerne ser 
på det sociale område, herunder økonomi, service samt arbejdsmiljø, jf. kommuneanalysen. 
Muligheden for udbredelse af denne løsning kunne i første omgang være at afvente 
resultater fra konkret igangværende projekt, på baggrund af hvilke der kan tages stilling til 
konkrete fremadrettede aktiviteter.   
 

6.1.8. Fælles data mellem myndigheder og leverandører  
 
Beskrivelse af indsats 

Indsatsen tager udgangspunkt i de kommunale tilbagemeldinger på workshops i 
forbindelse med udarbejdelsen af udredning om social it. En lang række kommuner har 
nævnt, at det vil lette sagsbehandling, opfølgning m.v., hvis data i højere grad kan 
udveksles på tværs af myndigheder, aktører og forvaltninger i kommunerne.  
 
Der er imidlertid stor enighed om, at ét fælles datagrundlag vil være vanskeligt at realisere, 
fordi det fx vil kræve, at et stort antal aktører skal blive enige om at anvende fælles 
begreber og samordne deres it-arkitektur. Indsatsen vil derfor kræve et større 
analysearbejde før et fælles datagrundlag kan etableres.  
 
Det er ikke muligt at vurdere indsatsen i forhold til kriterierne, da der ikke findes 
dokumenterede erfaringer med brug af et fælles datagrundlag i sagsbehandling, opfølgning 
m.v. Der findes erfaringer med delelementer, hvor data i højere grad er delt mellem aktører 
og stillet til rådighed for sagsbehandling, dokumentation m.v. Isoleret viser disse delvise 
indsatser således en effektivisering og en kvalitetsforbedring af sagsbehandling, 
dokumentation, opfølgning, patientforløb m.v., hvis de implementeres rigtigt.  
 
Erfaringer 

Der er allerede iværksat indsatser, der i noget omfang adresserer problemstillingen, fx: 
 
• Fælles Medicinkort, hvis tekniske løsning også kan bruges til udveksling af andre 

typer af data end medicindata mellem kommuner og regioner 
• Nationalt Patientindeks, som udstiller sundhedsdata for relevante aktører 
• Meddelelser baseret på Medcom-standarder, der udveksler oplysninger mellem læge, 

sygehus og kommuner, fx ved udskrivning 

                                                 
23 Der er i angivelsen af besparelse ikke fratrukket omkostninger i projektet 
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• Det såkaldte kronikerdatasæt, hvor kommuner og regioner enes om hvilke 
oplysninger, det vil være relevant at dele for kronikere som KOL- og 
diabetespatienter.  

• Fælles Sprog III, hvor KL og Kombit arbejder på at sikre bedre sundhedsfaglig 
dokumentation, bedre sammenhæng i indsatsen overfor den enkelte borger samt 
bedre ledelsesinformation. 

• Udvikling af myndighedssystemer for både børn/unge (DUBU) og voksne (DHUV). 
 
Videre muligheder 
Som led i digitaliseringsstrategien er iværksat et arbejde med at stille såkaldt grunddata – 
dvs. data såsom cpr-numre, adresser mv., der bruges på tværs af mange myndigheder og 
sagsområder – til rådighed for myndighederne. Det fælles medicinkort og den Nationale 
Serviceplatform (NSP) bygger på samme ide. Denne type arkitektur – etablering af en slags 
omstillingsbord/datafordeler for data – kan muligvis bruges også på andre fagområder 
som det sociale område.  
 
På baggrund af de igangværende initiativer findes det ikke hensigtsmæssigt p.t. at 
igangsætte yderligere særskilte indsatser. Mulighederne for deling af sociale data kan 
eventuelt på et senere tidspunkt analyseres med udgangspunkt i eksisterende initiativer og 
med udgangspunkt i mulighederne for at genbruge en allerede etableret infrastruktur.   
 

7. Konklusion 

Velfærdsteknologi er en ny måde at tænke offentlig service på, som stiller krav til både 
borgere og offentligt ansatte. Resultaterne af analyser foretaget under Udredning om 

udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område viser overordnet, at udbredelse af 
velfærdsteknologiske løsninger på det sociale område kan give væsentlige gevinster for de 
offentlige budgetter, samtidig med at kvaliteten i den offentlige service kan fastholdes eller 
løftes.  
 
Af befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik fremgår det, at antallet af 
erhvervsaktive pr. pensionist vil falde i takt med, at andelen af befolkningen over 70 år 
øges over de næste 30 år. Den forventede befolkningsudvikling vil sætte de offentlige 
udgifter under pres, herunder også udgifterne på socialområdet, som bl.a. dækker den 
kommunale ældrepleje. Volumenanalysen viser to tendenser:  
 
For det første er der en markant udgiftsstigning inden for fagområderne ”Handicappede 
og udsatte voksne” og særligt ”Udsatte børn og unge” i perioden 2002 – 2010. Dog udgør 
disse fagområder en mindre del af de samlede udgifter på det sociale område sammenlignet 
med ældreområdet. Inden for fagområderne ”Handicappede og udsatte voksne” samt 
”udsatte børn og unge” er der forud for udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på 
det sociale område igangsat større udviklingsprojekter af it-baserede 
sagsbehandlingssystemer, hhv. DHUV og DUPU, til at understøtte bedre kvalitet i 
sagsbehandlingen og forbedret ledelsesinformation på områderne. Dette forventes 
samtidig at føre til en øget indsigt i sammenhængen mellem tiltag og effekt, en af de 
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skitserede udfordringer på det sociale område. Det vurderes, at der ikke p.t. er store 
produktivitetsgevinster i forhold til at implementere konkrete velfærdsteknologiske 
løsninger inden for områderne. Der kan dog stadig være en række kvalitative gevinster ved 
indførelse af konkrete velfærdsteknologier fx på handicapområdet. 
 
For det andet er pleje og omsorg af ældre og handicappede det opgaveområde, som udgør 
den største andel af udgifter inden for det sociale område. Inden for området er det særligt 
den personlige og praktiske hjælp, som står for en stor andel af udgifterne, hvorfor der 
også må formodes at være et større potentiale for effektivisering ved indførelse af 
velfærdsteknologi. En række arbejdsopgaver på området er karakteriseret af høj volumen, 
fx antal forflytninger, og en række velfærdsteknologier giver mulighed for bedre pleje og 
forebyggelse, fx screening af risiko for tryksår. I betragtning af den store volumen på 
området samt de erfaringer der er gjort med konkrete projekter i regi af Fonden for 
Velfærdsteknologi, vurderes det, at der vil være god mulighed for at implementere 
velfærdsteknologiske løsninger indenfor området pleje og omsorg med deraf følgende 
effektiviseringsgevinster.  
 
Nyere undersøgelse foretaget for henholdsvis KL og Ældresagen indikerer, at borgerne er 
klar til at indføre velfærdsteknologi i ældreplejen. En undersøgelse foretaget for KL i 2011 
peger desuden på, at borgernes motivation for at foretrække velfærdsteknologi frem for 
personlig hjælp af enten hjemmehjælper eller ven/familie er, at der med brugen af 
velfærdsteknologi opleves en højere grad af værdighed og bevarelse af kontrol over eget 
liv. 
 
ABT-analysen peger på en række udfordringer ved implementering af velfærdsteknologiske 
løsninger på det sociale område. Erfaringer fra gennemførte projekter i regi af Fonden for 
Velfærdsteknologi viser, at teknologiens modenhed er af stor betydning for en vellykket 
implementering og efterfølgende gevinstrealisering. Der kan dog også være tale om mere 
generelle udfordringer såsom takststrukturer eller teknologier, som kræver en større 
initialinvestering og dermed har en længere realiseringshorisont i forhold til effekt og 
potentiale. Denne type udfordringer kan det være svært for den enkelte kommune at 
håndtere. En anden erfaring fra Fonden for Velfærdsteknologis projekter er, at teknologien 
alene er ikke nok til at sikre en succes. En vellykket implementering kræver ændringer i 
indarbejdede arbejdsgange og mange gange også organisatorisk tilpasning, samt vilje til at 
prioritere den realiserede gevinst. Disse forudsætninger kræver stærk ledelsesforankring 
samt evne og vilje i organisationen til at gennemføre forandring. 
 
Arbejdet med Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område har ført til 
identifikation af otte konkrete indsatser til videre bearbejdelse med henblik på modning og 
implementering: 

• Udbredelse af hjælp til løft 
• Screening og forebyggelse 
• Effektiv brug og administration af hjælpemidler 
• Effektiv planlægning af vikaranvendelsen på ældreområdet 
• Smart home 
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• Online velfærd 
• Fælles datagrundlag på tværs af aktørerne 
• Talegenkendelse  

 
Indsatserne er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: 

• Medfører teknologien øget effektivitet? (økonomisk potentiale) 
• Medfører teknologien bedre service? (kvalitativt potentiale) 
• Er teknologien moden til umiddelbart at blive anvendt?  
• Har området/indsatsen en stor volumen? 
• Er teknologien/løsningen let at implementere? 

 
Kriterierne er brugt til vurdering af indsatserne dels af styregruppen for ”Udredning om 
udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område” og dels af de referencekommuner, 
som har deltaget i arbejdet, og hvis input fremgår af kommuneanalysen.  
 
Det videre arbejde med de udvalgte indsatser vil, som det fremgår af Aftaler om den 

kommunale og regionale økonomi for 2013, indgå i det forberedende arbejde til en 
digitaliseringsreform af velfærdsområderne frem mod økonomiforhandlingerne for 2014. 
 


